
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
III. volebné obdobie 

 
NÁVRH POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
ZÁKON 

z ...............2006 
o poľovníctve 

 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 
PRVÁ  ČASŤ 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA  
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Tento zákon ustanovuje 

a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov, 
b) podmienky ochrany genofondu zveri, ochrany poľovníctva, starostlivosti o zver a pôsobnosť poľovníckej stráže, 
c) tvorbu poľovných revírov, využitie práva poľovníctva a vznik, zrušenie a zánik poľovníckej organizácie, 
d) podmienky chovu  zveri a lovu  zveri, výkonu práva poľovníctva a zužitkovania zveri, 
e) spôsob náhrady škody zapríčinenej zverou, na zveri a výkonom práva poľovníctva,  požiadavky  na  poľovnícke 

hospodárenie, plánovanie a vedenie poľovníckej štatistiky, 
f) organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy poľovníctva, 
g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
 (2) Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované v uznaných farmových chovoch1) 
(ďalej len „zverofarma“) a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá2). 
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

Na účely toho zákona sa rozumie: 
a) poľovníctvom súhrn činnosti zameraných na trvalo udržateľné racionálne cieľavedomé obhospodarovanie a 

využívanie voľne žijúcej zveri ako obnoviteľného prírodného zdroja a integrovanej súčasti prírodných 
ekosystémov; je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby, ochrany a rozvoja životného prostredia, pričom nesmie 
bezdôvodne a bez primeranej náhrady narušovať racionálne obhospodarovanie lesa a poľnohospodárskej pôdy, 

                                                           
1) Napríklad zákon č. 488/2002 Z .z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri 
produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej 
zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na 
farmárske účely, nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov. 

2) Napríklad zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., § 2 ods.1 písm. c) 
nariadenia vlády Slovenskej republiky  č. 300/2003 Z. z.  
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nesmie viesť k zhoršeniu stavu populácie žiadneho druhu živočícha, vrátane zveri a  musí garantovať ochranu a 
zachovanie ich genofondu,  

b) právom poľovníctva súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak 
usmrtenú zver a zhody parožia si privlastňovať, zbierať vajcia pernatej zveri za účelom jej vyliahnutia a chovu 
s povolením podľa osobitného predpisu3) a využívať k tomu v nevyhnutnej miere poľovné pozemky, poľné 
a lesné cesty, 

c) zverou druhy cicavcov a vtákov uvedených v § 3, 
d) zverou raticovou  všetky druhy zveri z radu párnokopytníkov uvedených v § 3,  
e) zverou malou zajac, bažant, jarabica, kuropta, morka divá, kačica, hus, lyska, sluka, holub, hrdlička, straka, 

vrana, sojka, králik, lasica,  kuna, tchor a havran 
f) zverou chránenou druhy zveri, ktoré sú celoročne chránené alebo druhy zveri, ktoré sú chránené počas roku 

v určitej dobe,  
g) nepoľovnými pozemkami zastavané územia obcí, zastavané pozemky, cintoríny, nádvoria a dvory, riadne 

ohradené záhrady, ovocinárske a lesné škôlky, vinice a sady, zverofarmy, železničné dopravné cesty4), diaľnice, 
cesty I., II. a III. triedy, letiská5) a prístavy; iné pozemky môže v nevyhnutnej miere vyhlásiť príslušný obvodný 
lesný úrad za nepoľovné pozemky len z dôvodu verejného záujmu a za primeranú náhradu, 

h) poľovnými pozemkami všetky ostatné pozemky, ktoré nie sú uvedené v písmene g),  
i) súvislými poľovnými pozemkami poľovné pozemky v takej vzájomnej polohe, že sa dá prejsť z jedného pozemku 

na druhý pozemok bez vstupu na poľovný pozemok vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby; 
súvislosť poľovných pozemkov neprerušujú cesty,  železničné dopravné cesty, malé a úzke pozemkové pruhy, 
vodné toky a nádrže na ktorých výkon práva poľovníctva podľa zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia 
nemožno vykonávať, ak tieto ležia v pozdĺžnom smere nezakladajú súvislosť medzi pozemkami nimi spojenými, 

j) samostatnou zvernicou poľovný revír s vhodnými podmienkami pre intenzívny chov raticovej zveri trvale 
ohradený tak, že zver nemôže z neho voľne vybiehať,  

k) uznanou zvernicou trvale oplotená časť uznaného poľovného revíru zriadená a schválená rozhodnutím 
obvodného lesného úradu na účely prezimovania, rozmnožovania, aklimatizácie, výskumu zveri alebo na výcvik 
poľovných psov, 

l) samostatnou bažantnicou poľovný revír s vhodnými podmienkami na intenzívny chov bažantej zveri, v ktorom sa 
nachádza najmenej 50 hektárov lesa, remízok alebo trstín a sú v ňom dostatočné potravné a vodné zdroje pre 
chov bažantej zveri, ktorú schválil obvodný lesný úrad, 

m) uznanou bažantnicou časť uznaného poľovného revíru, v ktorej sú vhodné podmienky na intenzívny chov 
bažantej zveri, v ktorej sa nachádza najmenej 25 hektárov lesov, remízok alebo trstín a sú v nej dostatočne 
potravné a vodné zdroje,  

n) zverofarmou trvale oplotené zariadenie určené na komerčný chov živočíchov, ktoré sú zverou, za účelom 
produkcie diviny, parožia, peria a ďalších produktov z nich, v ktorom je zakázaný lov zveri, 

o) chránenou poľovnou oblasťou súvislé územie, v ktorom sú určené Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) osobitné podmienky na chov, ochranu a lov zveri na zachovanie dedičných 
vlastností a znakov populácie jednotlivých druhov zveri, 

p) poľovnou oblasťou súvislé územie tvorené súborom poľovných revírov, v ktorom sa zabezpečuje koordinácia 
veľkoplošného ekologického obhospodarovania poľovných revírov a jednotlivých druhov zveri v nich žijúcich, 

r)  chovateľským celkom časť poľovnej oblasti tvorená poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného obvodného lesného 
úradu, 

s)   zverou podliehajúcou poľovníckemu plánovaniu zver raticová ,bažanty, zajace a jarabice, 
t)  malými šelmami vydra riečna (Lutra lutra), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), lasica 

myšožravá (Mustela nivalis), líška červená (Vulpes vulpes), mačka divá (Felis silvestris), medvedík čistotný 

                                                           
3)  § 40 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. 
4) § 2 ods.2 zákona NR SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
5) § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 37/2002 Z. z. 
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(Procyon lotor), tchor svetlý (Putorius eversmanni), tchor tmavý (Putorius putorius), hranostaj čiernochvostý 
(Mustela erminea), jazvec lesný (Meles meles) a psík medvedikovitý (Nyctereutes procyonoides), 

u) veľkými šelmami medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus) a šakal zlatý 
(Canis aureus), 

v) zvieratami škodlivými poľovníctvu túlavé psy a túlavé mačky,   
x) normovaným kmeňovým stavom zveri optimálny početný stav jednotlivých druhov zveri, podliehajúcej 

poľovníckemu plánovaniu, určený obvodným lesným úradom na základe zaradenia poľovného revíru do akostnej 
triedy,  

y) jarným kmeňovým stavom zveri zistený stav jednotlivých druhov zveri k 31. marcu príslušného roka bez mláďat 
vrhnutých v roku sčítania, 

z) letným kmeňovým stavom zveri pred odstrelom jarný kmeňový stav zveri zvýšený o prírastok v príslušnom roku 
a znížený o úbytok  do doby lovu, 

aa) chovateľským cieľom zámer vyjadrený vo výhľadovom pláne poľovníckeho hospodárenia poľovného revíru  
a vymedzený počtom, zložením a kvalitou populácií jednotlivých druhov zveri tak, aby bolo zabezpečené trvalo 
udržateľné obhospodarovanie zveri vzhľadom na kvalitu životného prostredia zveri a únosnosť škôd 
spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych kultúrach  a lesných kultúrach, 

ab) užívateľom poľovných pozemkov fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poľnohospodársky alebo lesnícky 
obhospodaruje poľovné pozemky,  

ac) užívateľom poľovného revíru fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva právo poľovníctva vo 
vlastnom poľovnom revíri alebo v poľovnom revíri, v ktorom jej bol výkon práva poľovníctva postúpený zmluvou 
o postúpení výkonu práva poľovníctva (ďalej len „zmluva“), 

ad) užívaním poľovného revíru výkon práva poľovníctva, ktorý v poľovnom revíri jeho užívateľ vykonáva podľa tohto 
zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, 

ae) bonitáciou poľovného revíru zaradenie poľovného revíru podľa kvality stavu životného prostredia zveri a 
prírodných podmienok do akostných tried pre jednotlivé druhy zveri, podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu 
a určenie jej normovaných kmeňových stavov, 

af) lovom zveri zmocňovanie sa zveri jej usmrtením odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou 
fretky, 

ag) poľovným dravcom sokoliarsky upotrebiteľný jedinec radu sokolotvaré (Falconiformes) alebo ich kríženec, 
ktorého výcvik umožňuje jeho využitie pri love zveri, pričom tento dravec nemusí byť zverou podľa tohto zákona, 

ah) poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne 
absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,  

ai) knihou návštev poľovného revíru kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru, slúžiaca na evidenciu návštev 
poľovného revíru s poľovnou  zbraňou; rozsah údajov, ktoré sa vyznačujú v knihe návštev revíru, podrobne 
upraví užívateľ poľovného revíru, 

aj) poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým 
krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca a 
psíka medvedikovitého; za poľovnícku trofej sa považujú aj očné zuby jelenej zveri, hubertka z jelenej zveri 
a kamzíčej zveri a penisová kosť medveďa,  

ak) význačnou poľovníckou trofejou je trofej, ktorá presahuje bodové hodnoty podľa metodiky Medzinárodnej 
poľovníckej organizácie C.I.C., a to jeleň európsky 220 bodov, daniel škvrnitý 200 bodov, srnec lesný 150 
bodov, pasrnec bielochvostý 300 bodov, muflón lesný 225 bodov, kamzík vrchovský 110 bodov a diviak 130 
bodov, 

al) vnadiskom  miesto na ktoré sa vykladá rastlinná návnada alebo živočíšna návnada s cieľom prilákať zver,  
am) poľovníckym právom právo strelca z ulovenej zveri na poľovnícku trofej a jedlé vnútornosti ulovenej zveri, ak 

zver uloví za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a použitie jedlých vnútorností nie je v rozpore 
s osobitným predpisom6), 

                                                           
6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. 
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an) poľovníckou organizáciou organizácia združujúca držiteľov poľovných lístkov s celoštátnou pôsobnosťou, 
zastúpením v medzinárodných poľovníckych organizáciách, vlastnou organizačnou štruktúrou a schválenými 
stanovami.  

DRUHÁ ČASŤ  
CHOV ZVERI  

 
§ 3 

Zver 
Zver sa člení na  

a)  zver srstnatú,  celoročne chránenú, ktorou je  
1. bobor vodný (Castor fiber), 
2. hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), 
3. kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra r. rupicapra. tatrica), 
4. lasica myšožravá (Mustela nivalis), 
5. los mokraďový (Alces alces), 
6. mačka divá (Felis silvestris), 
7. medveď hnedý (Ursus arctos), 
8. rys ostrovid (Lynx lynx), 
9. svišť vrchovský (Marmota marmota), 
10. tchor svetlý (Putorius eversmanni), 
11. vydra riečna (Lutra lutra), 
12. zubor hrivnatý (Bison bonasus), 

b) zver srstnatú s určeným časom lovu, ktorou je 
1. daniel škvrnitý (Dama dama),  
2. diviak lesný  (Sus scrofa), 
3. jazvec lesný (Meles meles), 
4. jeleň lesný (Cervus elaphus),  
5. kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra ),  
6. králik divý (Oryctolagus cuniculus),  
7. kuna lesná (Martes martes),  
8. kuna skalná (Martes foina),  
9. líška hrdzavá (Vulpes vulpes),  
10. medvedík čistotný (Procyon lotor),  
11. muflón lesný (Ovis musimon),  
12. ondatra pižmová (Ondatra zibethica),  
13. pasrnec (jeleník) bielochvostý (Odocoileus virginianus);  jeho chov je prípustný len vo zvernici,  
14. psík medvedikovitý (Nyctereutes procyonoides),  
15. srnec lesný (Capreolus capreolus),  
16. šakal zlatý (Canis aureus),  
17. tchor tmavý (Putorius putorius),  
18. vlk dravý (Canis lupus),  
19. zajac poľný (Lepus europaeus),  

c) zver pernatú celoročne chránenú, ktorou je  
1. drop veľký (Otis tarda), 
2. drozd čvikotavý (Turdus pilaris), 
3. holub plúžik (Columba oenas), 
4. hrdlička poľná (Streptopelia turtur), 
5. hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus), 
6. hus malá (Anser erythropus), 
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7. chochlačka sivá (Aythya ferina), 
8. chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), 
9. jastrab lesný  (Accipiter gentilis), 
10. kačica hvízdavá (Anas penelope), 
11. kačica chrapkavá (Anas crecca), 
12. kačica chripľavá (Anas strepera),  
13. kačica chrapľavá (Anas querquedula),  
14. kačica lyžičiarka (Anas clypeata), 
15. kačica ostrochvostá (Anas acuta),  
16. kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula),  
17. kormorán veľký (Phalacrocorax carbo),  
18. krkavec čierny (Corvus corax), 
19. močiarnica mekotavá (Capella gallinago),  
20. myšiak lesný (Buteo buteo),  
21. myšiak severský (Buteo lagopus),  
22. potápka chochlatá (Podiceps cristatus), 
23. tetrov hlucháň (Tetrao urogallus),  
24. tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix),  
25. volavka popolavá (Ardea cinerea), 

d) zver pernatú, s určeným časom lovu, ktou je 
1. bažant jarabý (Syrmaticus reevesii),  
2. bažant poľovný (Phasianus colchicus),  
3. čajka smejivá (Larus ridibundus),  
4. havran čierny (Corvus frugilegus),  
5. holub hrivnák (Columba palumbus),  
6. hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto),  
7. hus bieločelá (Anser albifrons),  
8. hus divá (Anser anser),  
9. hus siatinná  (Anser fabalis),  
10. jarabica poľná (Perdix perdix),  
11. jariabok hôrny (Tetrastes bonasia),   
12. kačica divá (Anas platyrhynchos),  
13. kuropta horská (Alectoris graeca),  
14. lyska čierna (Fulica atra),  
15. morka divá (Meleagris gallopavo), 
16. sluka lesná (Scolopax  rusticola),  
17. sojka škriekavá (Garrulus  glandarius),  
18. straka čiernozobá (Pica pica), 
19. vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix).  

 
§ 4 

Všeobecné podmienky chovu zveri 
(1) Chovom zveri sa rozumie odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií 

jednotlivých druhov zveri na účely dosiahnutia jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality 
trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije. 
 (2) Užívateľ poľovného revíru je povinný hospodáriť v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom 
revíri normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a  pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov zveri 
a jej dobrý zdravotný stav. 
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 (3) Ministerstvo dbá, aby v prírode zostali zachované všetky druhy zveri. Pre tento účel prijíma v spolupráci 
s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného 
prostredia“) a Slovenským poľovníckym a ochranárskym zväzom (ďalej len zväz) potrebné opatrenia. Pri prijímaní 
a realizovaní opatrení ministerstvo spolupracuje s poľovníckymi organizáciami a organizáciami zameranými na 
ochranu prírody.  
 

§ 5 
Chovateľské prehliadky  

(1) Kontrolu kvality chovu zveri, plnenie schválených plánov chovu a lovu zveri  a správnosť selektívneho lovu 
trofejovej zveri sa vykonáva každoročne na chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí, ktoré organizuje 
a vykonáva zväz v súčinnosti s Obvodným lesným úradom.  
      (2) Hodnotiteľskú komisiu pre chovateľské prehliadky menuje na päť rokov obvodný lesný úrad na návrh zväzu 
z držiteľov platných poľovných lístkov s potrebnou kvalifikáciou; ústrednú hodnotiteľskú komisiu menuje ministerstvo 
na návrh zväzu predovšetkým z radov držiteľov medzinárodného certifikátu CIC. 
 (3) Na chovateľskú prehliadku sa povinne predkladajú rohy, parohy a parožky raticovej zveri na lebke spolu so 
spodnou čeľusťou okrem spodných čeľustí muflónov, kly diviakov starších ako dva roky a lebky veľkých šeliem. 
Predkladanie lebiek ostatných šeliem je dobrovoľné. Zo zveri ulovenej cudzincami možno namiesto trofejí predložiť 
dokumentáciu o nej. 
 (4) Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá poľovnícka trofej podľa odseku 3, ktorá je v čase konania 
chovateľskej prehliadky spracúvaná na výrobu kožkového preparátu; takáto poľovnícka trofej sa musí  predložiť na 
chovateľskú prehliadku v nasledujúcom kalendárnom roku. Namiesto tejto poľovníckej trofeje jej majiteľ predkladá 
potvrdenie od spracovateľa poľovníckej trofeje. Na chovateľskú prehliadku sa nepredkladá  lebka veľkej šelmy, ak sa 
odovzdala orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy  o čom sa predloží písomný doklad o jej prevzatí. 
 (5) Poľovnícka trofej z uhynutej zveri sa musí predložiť spolu s písomným vyhlásením poľovníckeho hospodára 
o náleze a s veterinárnym potvrdením alebo iným hodnoverným dokladom, že pochádza z uhynutej zveri.  
 (6) Každý, kto uloví zver, ktorej poľovnícka trofej sa predkladá na chovateľskú prehliadku podľa odseku 3 je 
povinný na výzvu užívateľa poľovného revíru doručiť poľovnícku trofej na účely chovateľskej prehliadky v  určenom 
čase na určené miesto. Užívateľ poľovného revíru je povinný všetky poľovnícke trofeje zo zveri ulovenej a uhynutej 
v predchádzajúcej sezóne a dokumentáciu k nej doručiť v určenom čase na miesto určené organizátorom 
chovateľskej prehliadky.  
 (7) Hodnotiteľská komisia vykonáva činnosť podľa odseku 1 o čom spíše záznam, ktorý predkladá príslušnému 
obvodnému lesnému úradu. Ak hodnotiteľská komisia zistí porušenie ustanovení tohto zákona a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, uvedie to v zázname. Hodnotenie hodnotiteľskej komisie o správnosti odstrelu 
trofejovej zveri možno zmeniť len v časti určenia veku jedinca exaktnou metódou znaleckým posudkom. 
  

§ 6 
Opatrenia na zachovanie druhov zveri  

(1) Ministerstvo môže z dôvodu verejného záujmu a ak ide o veci týkajúce sa aj ochrany prírody a krajiny po 
dohode s ministerstvom životného prostredia rozhodnutím7) obmedziť v niektorých revíroch obvyklý spôsob ich 
užívania, určiť podmienky pre schvaľovanie plánov poľovníckeho hospodárenia, zriadiť rezervácie pre zver a určiť 
opatrenia na zabezpečenie starostlivosti o ne.  

(2) Ministerstvo môže v záujme ochrany a zachovania geneticky vzácnych a kvalitných populácií voľne žijúcich 
druhov zveri  po dohode s ministerstvom životného prostredia rozhodnutím7) vytvoriť v rámci poľovných oblastí 
chránené poľovné oblasti, ktoré budú slúžiť ako základňa pre zazverovanie iných oblastí, uskutočňovanie 

                                                           
7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov. 
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chovateľských zámerov, výskumu a výchovno-vzdelávacej činnosti. Ministerstvo určí  štatútom osobitný režim pre 
poľovné revíry chránených poľovných oblastí zameraný na 
a) cieľavedomý chov zveri, 
 
b) osobitné určovanie kritérií chovnosti raticovej zveri,  
c) zvýšenú veterinárnu starostlivosť, 
d) prísnu selektívnu reguláciu lovu zveri, 
e) realizáciu a overovanie výsledkov poľovníckeho výskumu. 

(3) Ministerstvo môže upraviť z dôvodu zachovania výraznej kvality genofondu niektorých druhov zveri alebo 
druhovej pestrosti zastúpenia zveri v poľovnom revíri po dohode s užívateľom poľovného revíru výkon práva 
poľovníctva a hospodárenie v  poľovnom revíri  osobitným štatútom. 
 

§  7 
Ochrana genofondu pôvodných druhov zveri 

 
 (1) V záujme ochrany genofondu pôvodných druhov zveri sa zakazuje  
a) zámerne rozširovať  druhy a poddruhy zveri, ktoré nie sú uvedené v § 3 na územie Slovenskej republiky na účely 

ich poľovníckeho obhospodarovania a využívania okrem rozširovania povoleného ministerstvom po dohode 
s ministerstvom životného prostredia, 

b) krížiť medzidruhovo zver a krížiť zver s inými živočíchmi na účely ich poľovníckeho využívania okrem účelov 
podľa § 51, 

c) vypúšťať do voľnej prírody živočíchy získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri. 
(2) Dovážať a vyvážať živú zver, ich vajcia a embryá môže fyzická osoba alebo právnická osoba len s povolením 

ministerstva, a to za podmienok v ňom uvedených. K dovozu a vypúšťaniu živočíchov, ktoré zatiaľ nežijú na území 
Slovenskej republiky a sú považované za zver medzinárodnou poľovníckou organizáciou C.I.C., je potrebné 
predchádzajúce povolenie ministerstva po dohode s ministerstvom životného prostredia. Ak ministerstvo povolenie 
vydá, môžu sa tieto živočíchy a ich poddruhy dovážať a vypúšťať len do zverníc. Po vypustení sa stávajú zverou 
podľa tohto zákona.  

 
 

§  8 
Zachovanie genofondu zveri  

(1) V záujme zachovania genofondu zveri sa do poľovného revíru zakazuje vypúšťať  
a) jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo zverofarmách, ak na ich 

vypúšťanie  nedal súhlas obvodný lesný úrad, 
b) zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zveri príbuznými druhmi domácich 

zvierat a hydiny, 
c) zver odchovanú v zajatí okrem zveri, na ktorú bol daný súhlas podľa § 9 na odchov v zajatí a ktorá sa vypúšťa  

do jej pôvodného areálu rozšírenia a na jej vypustenie dal súhlas aj užívateľ poľovného revíru, 
d) nový druh zveri podliehajúci poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, bez 

predchádzajúceho súhlasu obvodného lesného úradu, 
e) nepôvodný druh8) živočícha bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny. 

(2) Rozširovať danieliu zver a muflóniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode  možno len na základe 
rozhodnutia ministerstva a súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny. 

                                                           
8) § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 543/2002 Z. z. 
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(3) Ministerstvo môže vytvoriť osobitnú komisiu, ktorá bude dohliadať na umelý chov pernatej zveri 
a usmerňovať ho tak, aby umelo odchovaná zver v umelom chove nestrácala vlastnosti potrebné na prežívanie vo 
voľnej prírode.  Štatút komisie vydá ministerstvo. 

(4)  Vypúšťať zver do poľovného revíru môže len užívateľ poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je po 
rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, môže ju po oznámení užívateľovi poľovného revíru 
a príslušnému obvodnému lesnému úradu vypustiť do poľovného revíru aj orgán ochrany prírody a krajiny alebo 
organizácia ochrany prírody a krajiny. 

(5) Vypúšťať zver možno len vtedy, ak vypúšťanie schválil obvodný lesný úrad, alebo ak je vypúšťanie zveri, 
ktorá je zároveň chráneným živočíchom vykonané podľa odseku 4. 

 
§  9 

Držba a chov zveri v zajatí  
(1) Držať a chovať zver v zajatí možno len so súhlasom obvodného lesného úradu. K žiadosti o udelenie 

súhlasu predkladá žiadateľ vyjadrenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Súhlas nie je potrebný na chov 
zveri v zoologickej záhrade alebo k držaniu a chovu poľovných dravcov. 

(2) Za držanie a chov zveri v zajatí sa nepovažuje držanie a chov zveri vo zvernici a chov zveri vykonávaný 
užívateľom poľovného revíru na účely zazverovania poľovného revíru, starostlivosť užívateľa poľovného revíru 
o poranenú zver počas doby nevyhnutnej na jej liečenie, záchranné chovy zveri v zariadeniach na záchranu 
chránených živočíchov zriadených podľa osobitného predpisu9) a dočasné držanie jedincov zveri odchytených 
a premiestňovaných na účely predchádzania škôd nepresahujúce 30 dní. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
 

OCHRANA POĽOVNÍCTVA A ZLEPŠOVANIE  
ŽIVOTNÝCH PODMIENOK ZVERI  

 
§ 10 

Ochrana poľovníctva 
(1) Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi najmä pred nedostatkom 

prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí a zvierat škodlivých poľovníctvu, chorobami zveri, ochrana biotopu10) 
zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva je 
povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.  

(2) Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil ohrozovanie alebo poškodzovanie zveri 
a chránených druhov živočíchov a ich životných podmienok. 

 
§ 11 

Ochrana zveri  
(1)  Zakazuje sa  

a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku  škôd spôsobených zverou alebo škôd 
na zveri  a povolených spôsobov lovu alebo  bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, 

b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré 
pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, 
poľovného revíru a povolených spôsobov lovu, 

                                                           
9)    § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. 
10)  § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. 
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c) poškodzovať alebo ničiť soľníky, napájadlá, zariadenia na prikrmovanie zveri alebo na pozorovanie zveri a ďalšie 
poľovnícke zariadenia a používať ich nepovolanými osobami bez vedomia užívateľa poľovného revíru,  

d) vlastníkom psov a mačiek nechať ich voľne unikať, 
e) vlastníkom zverofarmy nechať raticovú zver z nej voľne pohybovať sa v poľovnom revíri, 
f) loviť zver odstrelom alebo odchytom alebo poľovnými dravcami bez povolenia na poľovačku a platného  

poľovného lístka, 
g) zbierať parožie a vajcia pernatej zveri3) bez povolenia užívateľa  poľovného revíru, 
h) privlastňovať a premiestňovať ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti bez súhlasu užívateľa 

poľovného revíru a bez predpísaného označenia značkou ak tento zákon neustanovuje inak, 
i) vyvážať močovku do remízok, trstín, kriačinových pásov , vetrolamov a lesov,  
j) vypaľovať kroviská, remízky, trávu, burinu a suché tŕstie, ako aj rúbať a vyrezávať remízky a kroviská, 
k) jazda na  motocykli, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri okrem ciest,  

priestorov a trás na to určených  
(2)  Na žiadosť užívateľa poľovného revíru po dohode s obcou môže obvodný lesný úrad v čase hniezdenia, 

kladenia mláďat  alebo z dôvodu verejného záujmu verejnou vyhláškou 
a) obmedziť alebo zakázať vstup do poľovného revíru  alebo jeho časti, 
b) vyhlásiť zóny kľudu v poľovnom revíri, kde môže obmedziť alebo zakázať lov niektorých druhov zveri alebo 

všetkých druhov zveri, zber lesných plodov tvoriacich potravu pre zver, ktorá sa v poľovnom revíri nachádza, 
c) zakázať vstup do zvernice  a bažantnice alebo jej časti nepovolaným osobám, 

(3) Obmedzenia a zákazy, vydané obvodným lesným úradom podľa odseku 2 musí užívateľ poľovného revíru 
vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách a zverejniť v príslušných obciach obvyklým spôsobom, 

(4) Obmedzenia a zákazy podľa  odseku 2 písm. a), c) a d) sa nevzťahujú na vlastníka a užívateľa poľovného 
pozemku, užívateľa poľovného revíru, zamestnancov štátnej správy poľovníctva a osoby, ktoré vykonávajú činnosť 
podľa osobitných predpisov11). 

(5) Ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich psov a mačiek v poľovnom revír jeho užívateľom, ich vlastník 
môže požadovať náhradu len vtedy, ak k ich usmrteniu nedošlo za podmienok  uvedených v § 15 ods. 1 písm. f) 
a g). 

  
§ 12 

Povinnosti užívateľa poľovného pozemku 
Užívateľ poľovného pozemku je povinný  

a) dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov najmä pri ich oplocovaní alebo ich ohradzovaní pri pastve, aby 
zver ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a ich biotopy neboli poškodzované, 

b) oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác 
v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver, 

c) používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby 
bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju, 

d) vykonávať opatrenia na zabránenie prístupu zveri k silážnym jamám a hrobliam, 
e) odstraňovať z poľovného pozemku umelé prekážky, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo usmrtenie zveri alebo 

vhodným spôsobom zamedziť prístup k nim.   
 

§  13 
Povinnosti užívateľa poľovného revíru 

                                                           
11)   Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
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(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný v záujme zlepšenia životných podmienok zveri a jej ochrany žiadať 
vlastníka poľovného pozemku a príslušný obvodný pozemkový úrad o súhlas zakladať v poľnom revíri remízky, 
políčka a iné vhodné úkryty pre zver; ak ide o lesný revír, požiadať o súhlas vlastníka poľovného pozemku 
a príslušný obvodný lesný úrad  zakladať políčka, ohryzové plochy a lúčky pre zver. 

(2) Užívateľ poľovného revíru je ďalej povinný 
a) vykonať po oznámení užívateľa poľovného pozemku  podľa § 12 potrebné opatrenia k záchrane zveri, 
b) zriaďovať so súhlasom vlastníka poľovného pozemku a v súlade s plánom poľovníckeho hospodárenia krmidlá, 

zásypy, soľníky a napájadlá pre zver z takého materiálu, ktorý nenaruší vzhľad krajiny, ak to nie je v rozpore 
s osobitným predpisom,12) 

c) prikrmovať zver v čase núdze zdravotne nezávadným krmivom takým spôsobom, aby sa krmivo neznehodnotilo 
vplyvom nepriaznivého počasia, 

d) vykonať opatrenia na záchranu zveri alebo ochranu zveri pri záplavách, lesných požiaroch alebo počas extrémne 
vysokej snehovej prikrývky alebo v čase extrémneho sucha, 

e) odstraňovať z poľovného revíru nefunkčné poľovnícke zariadenia na lov, pozorovanie a prikrmovanie zveri. 
(1) Ak zistí orgán štátnej správy poľovníctva (§ 69), že zver trpí hladom, vyzve užívateľa poľovného revíru na 

zabezpečenie nápravy. Ak v určenom termíne nápravu nevykoná nariadi prikrmovanie zveri na jeho náklady (§ 42 
ods. 4 a § 69 písm. s)). 

(4) Užívateľ poľovného revíru je povinný pri organizovaní poľovníckej činnosti na poľovných pozemkoch, ktorá 
môže dočasne obmedziť obhospodarovanie týchto pozemkov, vopred takúto činnosť prerokovať s užívateľom 
poľovných pozemkov. 

 
 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 
POĽOVNÍCKA STRÁŽ  

 
§ 14 

Poľovnícka stráž 
(1) Za poľovnícku stráž možno  ustanoviť  len fyzickú osobu, ktorá 

a) bola za poľovnú stráž navrhnutá vlastníkom alebo užívateľom poľovného  revíru, 
b) má platný poľovný lístok a zbrojný preukaz skupiny D13), 
c) má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, 
d) je fyzicky a zdravotne spôsobilá na výkon funkcie, 
e) preukázala znalosť práv a povinností poľovníckej stráže,  
f) zložila predpísaný sľub poľovníckej stráže, 
g) v ostatných piatich rokoch nebola postihnutá za priestupok na úseku poľovníctva. 

(2) Obvodný lesný úrad: 
a) ustanoví na každých i začínajúcich 500 ha do funkcie jedného člena poľovníckej stráže 
b) pred ustanovením do funkcie preverí znalosti navrhovanej osoby z práv a povinností vyplývajúcich z funkcie 

poľovníckej stráže. Ak navrhovaná osoba preukáže dostatočné znalosti a spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, 

                                                           
12) Zákon č. 543/2002 Z. z. 
13) Zákon č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive 
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obvodný lesný úrad jej po zložení sľubu vydá služobný preukaz a služobný odznak. Stratu služobného odznaku 
a služobného preukazu je poľovnícka stráž povinná bezodkladne ohlásiť obvodnému lesnému úradu. Ak 
obvodný lesný úrad zruší rozhodnutie o ustanovení za poľovnícku stráž, príslušná osoba je povinná bezodkladne 
odovzdať služobný preukaz a služobný odznak tomuto orgánu. 
(3) Obvodný lesný úrad zruší rozhodnutie o ustanovení za poľovnícku stráž, ak 

a) návrh na zrušenie podá užívateľ poľovného revíru, 
b) užívateľovi poľovného revíru zanikne zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva alebo zanikne poverenie podľa  

§ 21 ods. 5, 
c) člen poľovníckej stráže o to písomne požiada, 
d) člen poľovníckej stráže zomrel, 
e) člen poľovníckej stráže stratí zákonom ustanovenú spôsobilosť na výkon funkcie, 
f) člen poľovníckej stráže neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo prekročí v ňom uvedené práva 

poľovníckej stráže, 
g) už nevykonáva funkciu poľovníckeho hospodára, ak bol za poľovnícku stráž ustanovený podľa § 63 ods. 4. 

 
§ 15 

Oprávnenia poľovníckej stráže 
(1) Člen poľovníckej stráže je oprávnený  

a) vyžadovať od osôb, ktoré sú v poľovnom revíri so strelnou zbraňou alebo s inou poľovníckou výzbrojou, 
predloženie poľovného lístku, zbrojného preukazu, preukazu zbrane  a povolenia na poľovačku, prípadne iného 
preukazu, ktorým je možné preukázať ich totožnosť, 

b) zastavovať v poľovnom revíri dopravné prostriedky za účelom kontroly osôb a priestorov dopravného 
prostriedku, ak je dôvodné podozrenie, že posádka vozidla lovila zver bez povolenia alebo preváža neoprávnene 
ulovenú zver alebo privlastnenú zver; za tým účelom môže požadovať od osôb predloženie dokladov o osobnej 
totožnosti, dokladov k vozidlu, dokladov umožňujúcich výkon práva poľovníctva, dokladov o pôvode zveri alebo 
dokladov oprávňujúce na jazdu mimo verejných komunikácií, 

c) zadržať osobu, ktorú pristihne v poľovnom revíri pri neoprávnenom výkone práva poľovníctva alebo inej činnosti 
zakázanej týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi; takejto osobe môže odňať ulovenú zver, 
zbraň a inú  poľovnícku výzbroj a musí ju predviesť orgánom policajného zboru, ktorým odovzdá ulovenú zver 
a zadržanú výzbroj, 

d) použiť donucovacie prostriedky, ako sú hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok 
a putá, ak osoba, voči ktorej zákrok smeruje, dobrovoľne nerešpektuje pokyny poľovníckej stráže; pri použití 
donucovacích prostriedkov musí v maximálnej miere šetriť život a zdravie osoby, voči ktorej zákrok smeruje,  

e) v prípade akútnej potreby požiadať o pomoc orgány policajného zboru alebo obecnú políciu,  
f) usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od 

najbližšie trvale obývaného domu hľadajú alebo prenasledujú zver alebo sa k nej plazia; toto oprávnenie sa 
nevzťahuje na psy ovčiarske, psy pastierske14) ak sa nevzdialia od stáda viac ako 200 m a na psy poľovné, 
slepecké, zdravotnícke, vojenské a služobné,  ak sa dajú rozoznať a ak sa pri výkone služby alebo pri výcviku 
vzdialia z vplyvu svojho vedúceho len prechodne, 

g) usmrcovať mačky potulujúce sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbližšieho trvale 
obývaného domu alebo ak ich vo vzdialenosti kratšej ako 200 m pristihne pri pytliačení. 

                                                           
14) § 97 ods. 1 písm. c) zák. 543/2002 Z. z.  
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h) odňať zhody parožia osobám, ktoré nemajú na ich zber povolenie vystavené vlastníkom alebo užívateľom 
poľovného revíru. 
(2) Oprávnenie podľa odseku 1 písm. f) a g) môže užívateľ revíru povolením na poľovačku preniesť i na iné 

osoby. 
 

§ 16 
Povinnosti poľovníckej stráže 

Člen poľovníckej stráže je povinný 
a) pri výkone ochrannej služby nosiť na viditeľnom mieste služobný odznak a preukázať sa preukazom 

poľovníckej stráže, 
b) kontrolovať výkon práva poľovníctva podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov 

a zistené porušenie predpisov na tomto úseku oznámiť obvodnému lesnému úradu a užívateľovi poľovného 
revíru, 

c) vykonať neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škôd v poľovnom revíri na  zveri a na poľovníckych 
zariadeniach, 

d) zadržať a predviesť policajnému zboru osoby, ktoré vykonávajú právo poľovníctva v rozpore s týmto zákonom 
a všeobecne  záväznými právnymi  predpismi,  

e) odňať poľovnícku výzbroj a ulovenú zver osobám, ktoré neoprávnene vykonávajú právo poľovníctva 
a odovzdať ich orgánom policajného zboru, oznamovať podľa povahy veci orgánom činným v trestnom 
konaní, obvodnému lesnému úradu a užívateľovi poľovného revíru prípady nedodržiavania tohto zákona 
a všeobecne záväzných predpisov.  

 
PIATA  ČASŤ 

PRÁVO POĽOVNÍCTVA  
 

 § 17 
(1) Právo poľovníctva patrí vlastníkovi poľovného pozemku, ktorého pri výkone tohto práva možno obmedziť 

len dočasne a za primeranú náhradu. Právo poľovníctva možno vykonávať len za podmienok ustanovených týmto 
zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydávanými na jeho vykonanie a osobitnými predpismi.15) 

(2) Práva vlastníka poľovných pozemkov podľa odseku 1 vo vlastníctve štátu, pozemkov s  nezisteným 
vlastníkom16) alebo vlastníkov, ktorí svoje práva podľa osobitných predpisov17) neuplatnili, alebo vlastníkov ktorým 
neboli  pozemky vydané, vykonáva Slovenský pozemkový fond alebo organizácia spravujúca lesný pôdny fond18). Ak 
ide o pozemky, ktoré sú súčasťou lesného pôdneho fondu, a ak nie sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, vykonáva 
právo vlastníka organizácia spravujúca lesný pôdny fond. Práva ostatných vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí 
svoje práva podľa tohto zákona pri uznávaní poľovného revíru neuplatnia, vykonáva obec v katastri ktorej sa 
pozemky nachádzajú. 

(3) Ak ide o pozemky vo vlastníctve štátu získané podľa osobitných predpisov17), práva vlastníka poľovných 
pozemkov  podľa odseku l vykonáva ministerstvo životného prostredia alebo ním poverená organizácia ochrany 
prírody a krajiny. 

                                                           
15)  Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
16)  § 13 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
17)  § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. 
18)  Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení 

neskorších predpisov, § 2 ods. 1 písm. a) NR SR č. 181/1995 Zb. o pozemkových spoločenstvách  
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(4) Práva vlastníka podľa tohto zákona, ktorý pozemky prenajal na poľnohospodársku výrobu alebo lesnú 
výrobu19) aj s využitím práva poľovníctva, vykonáva nájomca týchto  pozemkov. 

(5) Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, ku ktorej sa vytvorilo pozemkové spoločenstvo s právnou 
subjektivitou20) zastupuje na zhromaždení vlastníkov spoločných poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie 
vlastníkov“) štatutárny zástupca pozemkového spoločenstva. 

(6) Ak vlastník poľovného pozemku písomne určí zástupcu konania vo veci práva poľovníctva, vznikajú 
zástupcovi práva  a povinnosti vlastníka poľovného pozemku.  

(7) Vlastník poľovných pozemkov pri rozhodovaní o jeho využití musí rešpektovať povinnosti ustanovené v 
osobitných predpisoch15). 

(8) Poľovný revír nemožno rozdeliť na časti a v nich vykonávať samostatne právo   poľovníctva. 
 

§  18 
Využitie práva poľovníctva v spoločnom  poľovnom  revíri 

(1) Ak sú poľovné pozemky tvoriace poľovný revír vo vlastníctve viacerých osôb vrátane Slovenskej republiky, 
právo poľovníctva v spoločnom poľovnom revíri patrí týmto osobám spoločne.  

(2) Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru rozhodujú o spoločnom využití práva 
poľovníctva na zhromaždení vlastníkov. 

(3) Prvé rokovanie zhromaždenia vlastníkov zvoláva najmenej jedna tretina vlastníkov poľovných pozemkov, 
počítaná podľa výmery pozemkov začlenených do poľovného revíru. 

(4) Zhromaždenie vlastníkov zvolávajú vlastníci poľovných pozemkov alebo ich splnomocnení zástupcovia. 
Zhromaždenie vlastníkov môže byť zvolané aj verejnou vyhláškou, ktorá musí byť uverejnená v každej obci, 
v katastrálnom území ktorej sú poľovné pozemky spoločného poľovného revíru, ako aj na úradnej tabuli obvodného 
lesného úradu. Verejná vyhláška musí byť na určených miestach vyvesená najmenej 15 dní. 

(5) Známych vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí sa zasadnutia zhromaždenia vlastníkov nezúčastnia 
zastupuje obec v katastri ktorej sa pozemky nachádzajú. 

 
§   19  

 Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o spôsobe a podmienkach využitia  výkonu práva poľovníctva a  volí 
splnomocnených zástupcov oprávnených konať v mene vlastníkov poľovných pozemkov navonok. 
 

§  20 
(1) Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých spoločných vlastníkov poľovných 

pozemkov, počítanou podľa odseku 2. Prijaté rozhodnutia sa zverejňujú formou uznesenia, ktoré sa doručuje 
obvodnému lesnému úradu a všetkým vlastníkom vlastniacim alebo zastupujúcim najmenej 1 ha poľovných 
pozemkov. Uznesenie musí byť vyvesené obdobne podľa § 18 ods. 4. 

(2) Na zhromaždení vlastníkov majú jednotlivý vlastníci poľovných pozemkov jeden hlas na každý začatý 1 ha 
vlastnených alebo zastupovaných poľovných pozemkov. 

(3) Zástupcovia uvedení v § 17, ako aj písomne splnomocnení zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov, 
majú na zhromaždení vlastníkov toľko hlasov, koľko zodpovedá súčtu výmery poľovných pozemkov vlastníkov, 
ktorých zastupujú. 
                                                           
19)  Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 

a o zmene niektorých zákonov 
20)  § 11 zákona NR SR č. 191/1995 Z. z. 



28. – 29.4.2006  - P a R SPZ                                                                                                                                                      14                         

(4) Ak vlastník poľovných pozemkov alebo zástupcovia vlastníkov poľovných pozemkov považujú rozhodnutie 
zhromaždenia vlastníkov za protizákonné môžu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia požiadať súd o jeho 
preskúmanie. 

(5) Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon 
napadnutého rozhodnutia pozastaviť. 

 
§   21 

(1) Vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu vykonávať právo poľovníctva 
v poľovnom revíri sami alebo výkon tohto práva môžu postúpiť zmluvou. Ak je výkon práva poľovníctva v poľovnom 
revíri postúpený zmluvou, užívateľ poľovného revíru má právo vstupovať na poľovné pozemky  a na poľné a lesné 
cesty; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.21) 
  (2) Výkon práva poľovníctva v  poľovnom revíri možno postúpiť zmluvou 
a)  fyzickej osobe, ak vlastní viac ako 50 % výmery poľovného revíru   
b) organizačnej jednotke zväzu alebo inej poľovníckej organizácii 
c) právnickej osobe registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá v poľovnom revíri vykonáva 

poľnohospodársku činnosť alebo lesnícku činnosť najmenej na 50 % výmery poľovného revíru 
d) vedeckej organizácii alebo pedagogickej organizácii registrovanej na území Slovenskej republiky, ktorá má 

vo svojej náplni vedeckú činnosť alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva.  
(3) Ak užívateľ poľovného revíru plní podmienky vyplývajúce zo zmluvy má za rovnakých podmienok prednosť 

na uzavretie novej zmluvy. 
(4) Ak v poľovnom revíri, v ktorom je výkon práva poľovníctva postúpený zmluvou, došlo k zmene vlastníckeho 

práva k poľovným pozemkom, preberá nový vlastník práva a záväzky doterajšieho vlastníka vyplývajúce z platnej  
zmluvy. 

(5) Ak vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru do 30 dní od právoplatnosti 
rozhodnutia o uznaní poľovného revíru alebo do 30 dní od ukončenia platnosti zmluvy nenavrhnú poľovného 
hospodára alebo nepredložia zmluvu podľa § 23, zabezpečí výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri obvodný 
lesný úrad do 15 dní rozhodnutím, ktorým poverí právnickú osobu podľa odseku 2 písm. b) až d); poverená 
právnická osoba s poverením musí súhlasiť. Rozhodnutie o poverení zaniká ustanovením poľovného hospodára pri 
vykonávaní práva poľovníctva vlastníkom alebo schválením zmluvy. 

(6) Pri zmene užívateľa poľovného revíru je nový užívateľ poľovného revíru povinný uhradiť bývalému 
užívateľovi poľovného revíru hodnotu poľovníckych zariadení v poľovnom revíri, ak sa obe strany nedohodnú inak. 

§ 22 
Náhrada za postúpenie výkonu práva poľovníctva a ponukové konanie 

 (1) Výška náhrady za postúpenie výkonu práva poľovníctva sa stanoví dohodou zmluvných strán, ak tento 
zákon neustanovuje inak; pre súhlas spoločných vlastníkov poľovných pozemkov (§ 18 ods. 1, 2) je na stanovenie 
dohodnutej výšky náhrady potrebná dvojtretinová väčšina počítaná podľa § 20 ods. 2. 
 (2) Ak nepríde medzi spoločnými vlastníkmi poľovných pozemkov a žiadnym zo záujemcov o postúpenie 
výkonu práva poľovníctva k dohode o výške náhrady, rozhodnú spoloční vlastníci poľovných pozemkov (§ 18 ods. 1, 
2), ktorému zo záujemcov postúpia výkon práva poľovníctva za náhradu podľa sadzobníka, ktorí tvorí prílohu tohto 
zákona s tým, že takto určená výška náhrady sa každoročne zvýši o mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
 (3) Ak prejaví záujem o uzavretie zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva doterajší užívateľ poľovného 
revíru a tento si riadne plnil zmluvné povinnosti zo zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva uzavretej podľa 
                                                           
21)  § 31 ods. 1 zák. 326/2005 Z. z. o lesoch 
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doterajších predpisov a spoloční vlastníci poľovných pozemkov použijú postup podľa odseku 2, má doterajší užívateľ 
prednostné právo na uzavretie zmluvy o postúpení  výkonu práva poľovníctva. 
 (4) Náhrada za postúpenie práva poľovníctva vo výške uvedenej v prílohe tohto zákona sa použije aj vtedy, ak 
sa zabezpečuje výkon práva poľovníctva podľa § 21 ods. 5. 
 (5) Výška náhrady za postúpenie výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri, v ktorom výmera poľovných 
pozemkov vo vlastníctve štátu presahuje 50% celkovej výmery poľovného revíru a ktorý nebol prenajatý podľa 
doterajších predpisov sa určí na základe predchádzajúceho ponukového konania, ktoré uskutoční právnická osoba 
spravujúca pozemky vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca pozemkov štátu“). 
 (6) Správca pozemkov štátu zverejní v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou a na vývesnej tabuli 
príslušného obvodného lesného úradu ponuku na postúpenie výkonu práva poľovníctva, podmienky tohto 
postúpenia a spôsob vyhodnotenia ponuky. 
 (7) Ponuka musí obsahovať  
a) vymedzenie poľovného revíru a podmienky postúpenia výkonu práva poľovníctva v ňom, ktoré musia obsahovať 

zohľadnenie chovateľských zámerov záujemcu a jeho vlastnícke alebo obdobné práva k poľovným pozemkom 
nachádzajúcim sa v poľovnom revíri, 

b) vyvolávaciu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako výška náhrady podľa prílohy tohto zákona,  
c) lehotu na predloženie ponúk záujemcov, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní od dňa celoštátneho 

zverejnenia ponuky. 
d) požiadavku na vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia na obdobie trvania nájomnej zmluvy 
 (8) Záujemcovia predkladajú ponuky v zapečatených obálkach s označením „ponukové konanie“, v ktorej 
zároveň predkladajú aj plán  hospodárenia a zveľaďovania poľovného revíru na obdobie platnosti zmluvy.  
 (9) Správca pozemkov štátu uzavrie zmluvu o postúpení výkonu práva poľovníctva s tým záujemcom, ktorý 
vyhrá ponukové konanie a zloží finančnú zábezpeku vo výške jednonásobku ročnej náhrady, ktorá sa vracia až po 
skončení platnosti zmluvy prípadne znížená o výšku, ktorá sa použila na úhradu škôd spôsobených zverou alebo na 
úhradu sankcií uložených podľa tohto zákona. 
 

§  23 
Zmluva  

(1) Zmluva sa vypracúva na dobu desať poľovníckych sezón a registruje ju obvodný lesný úrad, ak je 
podpísaná vlastníkmi poľovných pozemkov alebo ich splnomocnenými zástupcami najmenej dvojtretinovej väčšiny 
výmery poľovného revíru. Poľovnícka sezóna začína 1. apríla kalendárneho roka a končí 31. marca v  nasledujúcom 
roku. Za prvú poľovnícku sezónu sa na účely tohto zákona považuje aj časť poľovníckej sezóny, v ktorej bola zmluva 
uzatvorená. Zmenu zmluvy alebo predĺženie platnosti zmluvy na ďalších desať poľovníckych sezón registruje 
príslušný  obvodný lesný úrad.  

(2) Obvodný lesný úrad oznámenie o začatí konania o registrácii zmluvy vykoná verejnou vyhláškou v obciach, 
v katastrálnych územiach ktorých ležia poľovné pozemky dotknuté konaním.  Ak pri registrácii zmluvy podá vlastník 
dotknutých poľovných pozemkov návrh na zmenu poľovného revíru, obvodný lesný úrad konanie o registrácii zmluvy 
preruší a výkonom práva poľovníctva poverí právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 21 ods. 5. 

(3) Obvodný lesný úrad preskúma súlad zmluvy s ustanoveniami tohto zákona, či je úkon navrhnutý 
v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné a či sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Registráciu zmluvy 
vykoná obvodný lesný úrad na poslednej strane zmluvy potvrdením o registrácii s vyznačením dátumu registrácie, 
odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom prednostu obvodného lesného úradu ; súčasne zapíše túto zmluvu do ním 
vedeného registra zmlúv. O  dátume registrácie upovedomí účastníkov konania.  
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 (4) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 21 ods. 2 môže uzavrieť zmluvu len v jednom poľovnom revíri 
a zvernici okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vlastnia alebo spravujú viac ako 50 percent poľovných 
pozemkov v poľovnom revíri a právnických osôb uvedených v § 21 ods. 2 písm. c), alebo ak vykonávajú činnosť 
podľa § 21 ods. 2 písm. d). Výnimky v odôvodnených  prípadoch môže povoliť krajský lesný úrad a to najmä vtedy, 
ak takáto právnická osoba alebo fyzická osoba už vykonáva právo poľovníctva v dvoch poľovných revíroch.  
  (5) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 21 ods. 2 nesmie postúpiť inému výkon práva poľovníctva v 
poľovnom revíri ani v jeho časti. Bezodplatný lov poľovníckym hosťom  a  lov zveri za poplatok sa za postúpenie 
výkonu práva poľovníctva nepovažuje.   
  (6) Zmluva zaniká 
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,  
b) zánikom poľovného revíru, 
c) zánikom osoby podľa § 21 ods. 2 písm. a), b) a d) alebo vyhlásením konkurzu na právnickú osobu podľa § 21 

ods. 2 písm. c), 
d) dohodou  zmluvných  strán zaregistroavou  obvodným lesným úradom,  
e)  rozhodnutím obvodného lesného úradu o zrušení  zmluvy  v prípade, že  užívateľ poľovného revíru porušuje 

predpisy o poľovníctve alebo zásady riadneho poľovníckeho hospodárenia a chovu zveri a nevykoná v lehote 
určenej  obvodným lesným úradom nápravu, 

f)  výpoveďou jednej zo zmluvných strán pre nedodržanie podmienok zmluvy; o oprávnenosti výpovede rozhoduje 
obvodný lesný úrad.   
(7) Súčasťou zmluvy môže byť aj súhlas vlastníkov na používanie lesných ciest motorovými vozidlami 

užívateľom poľovného revíru; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitného  predpisu22).  
 

§ 24 
Zmeny 

  Zmeny uznaného poľovného  revíru, v ktorom je výkon práva poľovníctva zmluvou postúpený možno vykonávať 
len po zániku zmluvy..  

 
ŠIESTA ČASŤ 

TVORBA POĽOVNÝCH REVÍROV 
 

§ 25 
Tvorba poľovného revíru 

 Právo poľovníctva možno vykonávať len na poľovných pozemkoch, ktoré obvodný lesný úrad uznal za poľovný 
revír, samostatnú zvernicu alebo samostatnú  bažantnicu.  

 
§ 26  

Všeobecné podmienky  
(1) Poľovný revír tvorí súbor súvislých poľovných pozemkov jedného vlastníka alebo viacerých vlastníkov 

vymedzený v rozhodnutí obvodného lesného úradu. Je základnou chovateľskou, plánovacou a organizačnou 
jednotkou, v ktorej možno vykonávať právo poľovníctva podľa tohto zákona. 
 (2) Pri uznávaní poľovného revíru sa prednostne prihliada k životným potrebám zveri tak, aby zver v poľovnom 
revíri  

                                                           
22)  Zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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a) našla primerané zdroje prirodzenej  potravy a vody, 
b) mala zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania, 
c) mala vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj. 
 (3) Hranice poľovného revíru musia byť v teréne zreteľné a trvalé, aby 
a) sa kryli s prírodnými hranicami alebo v prírode zreteľnými hranicami,  
b) netvorili súvislé rozhranie poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov, 
c) súčasťou poľovného revíru neboli pre zver nebezpečné prekážky, ktoré zabraňujú zveri vo voľnom pohybe, 
d) protiľahlé hraničné čiary boli v najužšom mieste vzdialené spravidla aspoň 1000 metrov; to sa netýka zlomových 

miest hraníc poľovného revíru.  
(4) Obvodný lesný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov, 

ktoré dosahujú výmeru 
a) minimálne 1000 hektárov v poľovných oblastiach s chovom malej zveri alebo srnčej zveri aj s pričlenenými 

pozemkami alebo odčlenenými pozemkami a spĺňajú podmienky podľa odsekov 2 a 3. 
b) minimálne 2000 hektárov v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri a spĺňajú podmienky podľa ods. 2 a 3. 

(5) Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad môže pričleňovať poľovné pozemky alebo odčleňovať 
poľovné pozemky, ak nie je na ne uzavretá zmluva, pričom dbá,  aby sa hranice poľovného revíru kryli s prírodnými 
hranicami alebo v teréne zreteľnými  hranicami. Pri určovaní hraníc poľovného revíru nie sú určujúce hranice 
katastrálnych území a vlastnícke hranice. Za hranicu zodpovedajúcu podmienkam pre riadne poľovnícke 
hospodárenie sa nepovažuje hranica  vedená  súvislým okrajom lesných komplexov. 

(6) Žiadateľ môže požiadať, aby k poľovným pozemkom dosahujúcim minimálnu výmeru podľa odseku 4 boli 
pričlenené v záujme zaokrúhlenia hraníc poľovného revíru aj ďalšie priľahlé poľovné pozemky iných vlastníkov 
s uvedením dôvodu ich pričlenenia. Ak s vlastníkmi týchto pozemkov došlo k dohode, pripojí sa k návrhu na uznanie 
poľovného  revíru aj táto dohoda. Ak sa žiadatelia o uznanie susedných poľovných revírov pri ich tvorbe dohodnú na 
vzájomnej výmene poľovných pozemkov, ktorých výmera nemusí byť rovnaká, priložia k svojim návrhom túto 
dohodu.  

(7) Poľovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru podľa odseku 4 a ktoré sa nepoužijú na vytvorenie poľovného 
revíru, pričlení obvodný lesný úrad k susednému poľovnému revíru. 

(8) Na poľovných pozemkoch dočasne nezačlenených do poľovného revíru môže obvodný lesný úrad poveriť 
ochranou poľovníctva právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky výkonu práva poľovníctva. 
 
 
 
 

§ 27 
Uznávanie poľovného revíru 

(1) Na vydanie rozhodnutia o uznaní poľovného revíru je príslušný  obvodný lesný úrad v obvode ktorého ležia 
poľovné pozemky navrhnuté na uznanie za poľovný revír.  

(2) Ak navrhované pozemky ležia v obvode pôsobnosti viacerých obvodných lesných úradov, na konanie je 
príslušný ten úrad, v obvode ktorého leží väčšia časť poľovných pozemkov, pričom druhý obvodný lesný úrad je 
dotknutým orgánom v správnom konaní. 

(3) Konanie o uznaní poľovného revíru začína doručením žiadosti vlastníka alebo spoločnej žiadosti vlastníkov 
súvislých poľovných pozemkov s minimálnou výmerou 500 hektárov v  poľovných oblastiach pre chov malej  zveri 
alebo srnčej zveri  alebo 1000 ha v poľovných oblastiach pre chov  jelenej zveri. Ak žiadosť neobsahuje predpísané 
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náležitosti, obvodný lesný úrad písomne vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v lehote ním určenej, najneskôr však 
do 30 dní. Ak žiadateľ v určenej lehote žiadosť nedoplní, obvodný lesný úrad konanie o uznaní poľovného revíru 
zastaví. 

(4) Návrh na uznanie poľovného revíru musí obsahovať: 
a) údaje o vlastníctve23) k poľovným pozemkom, 
b) identifikáciu poľovných pozemkov vrátane mapového zakreslenia hraníc navrhovaného poľovného revíru na 

prehľadnej mape v mierke 1 : 25 000, 
c) popis hraníc navrhovaného poľovného revíru. 
  (5) Začatie konania o uznaní poľovného revíru ostatným vlastníkom poľovných pozemkov oznámi obvodný 
lesný úrad verejnou vyhláškou v obciach, v katastrálnych územiach ktorých ležia poľovné pozemky dotknuté 
konaním a to až po doložení všetkých náležitostí k žiadosti a splnení podmienky minimálnej výmery  podľa odseku 3. 
Ak obvodný lesný úrad koná z vlastného podnetu, oznámi začatie konania o uznaní poľovného revíru verejnou 
vyhláškou bezodkladne. 

(6) V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru sa uvádza názov poľovného revíru, celková výmera poľovného 
revíru a jej členenie podľa druhu pozemkov, výmera pozemkov jednotlivých vlastníkov, popis hraníc, zaradenie 
poľovného revíru do akostných tried pre jednotlivé druhy zveri a ich normované stavy. Prílohou rozhodnutia je mapa 
poľovného revíru v mierke 1 : 25 000. 
 (7) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru sa účastníkom konania oznamuje doručením jeho písomného 
vyhotovenia. Obvodný lesný úrad v konaní o uznaní poľovného revíru s viac ako desiatimi účastníkmi konania môže  
rozhodnutie doručiť  verejnou vyhláškou v obciach, v katastrálnych územiach ktorých ležia poľovné pozemky 
uznaného poľovného revíru.  

(8) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru môže obvodný lesný úrad počas platnosti zmluvy o postúpení 
výkonu práva poľovníctva zmeniť novým rozhodnutím k 31. marcu bežného roka iba ak: 
a) má prísť k zmene hraníc poľovného revíru na základe žiadosti vlastníkov poľovných pozemkov alebo ich 

zákonných zástupcov, ktoré boli súčasťou iného poľovného revíru, ku ktorému skončila platnosť zmluvy 
o postúpení výkonu práva poľovníctva, 

b) má prísť k zmene zaradenia poľovného revíru do príslušnej akostnej triedy v dôsledku zmeny prírodných 
podmienok, druhov alebo počtu zveri, 

c) má prísť k zmenšeniu výmery poľovného revíru v dôsledku vyhlásenia časti doterajších poľovných pozemkov za 
nepoľovné. 

(9) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru okrem jeho zrušenia podľa osobitných predpisov24) zaniká, ak 
a) k poľovnému revíru skončila platnosť zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva a obvodný lesný úrad uznal 

na poľovných pozemkoch, ktoré tvorili doterajší poľovný revír nový poľovný revír alebo nové poľovné revíry, 
b) obvodný lesný úrad na základe žiadosti všetkých vlastníkov poľovných pozemkov alebo ich zákonných 

zástupcov rozhodol o zlúčení alebo rozdelení poľovného revíru, 
c) bola vyhlásená za nepoľovné pozemky časť doterajších poľovných pozemkov, v dôsledku čoho poklesla výmera  

poľovných pozemkov v poľovnom revíri pod najmenšiu povolenú výmeru, 

                                                           
23)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,  § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 419/2002 Z. z. 

24)  § 62 a ž 70    zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č.527/2003 Z.z., §  247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku. 
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d) obvodný lesný úrad rozhodne o zrušení zvernice alebo samostatnej bažantnice na základe toho, že ich užívateľ 
nesplnil uložené opatrenia potrebné na zabezpečenie funkčnosti zvernice alebo samostatnej bažantnice. 

 
§  28 

Zvernice  
  (1) Obvodný lesný úrad môže uznať za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo 
viacerých vlastníkov aj vtedy, ak tieto nedosahujú potrebnú výmeru pre uznanie poľovného revíru  podľa § 26 ods. 4 
a tieto sú ohradené tak, že zver, ktorá sa v nich chová, nemôže voľne vybiehať; pritom musí dbať na to, aby zvernica 
mala vhodné podmienky k chovu jednotlivých druhov zveri, ktoré majú byť v nej chované.  

(2) Obvodný lesný úrad môže schváliť v uznanom poľovnom revíri uznanú zvernicu na účely prezimovania, 
rozmnožovania a aklimatizácie zveri alebo na účely výskumu zveri alebo výcviku poľovných psov na durenie diviačej 
zveri vtedy, ak sú pozemky z ktorých má byť zriadená dostatočne veľké a ohradené tak, že znemožňujú útek zveri, 
ktorá sa v nich má chovať.  

(3) Pred vybudovaním zvernice a  uznaním zvernice podľa odsekov 1 a 2 obvodný lesný úrad rozhoduje o 
schválení projektu chovu zveri a výstavby potrebných zariadení vo zvernici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných 
podmienok a iných podmienok pre intenzívny chov daného druhu zveri. K schváleniu projektu je potrebný súhlas 
vlastníkov pozemkov, z ktorých sa zvernica skladá, súhlas obvodného úradu životného prostredia a vyjadrenie obce. 

(4) K žiadosti o uznanie zvernice podľa odsekov  1 a 2 žiadateľ priloží   
a) súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sa majú začleniť do zvernice,  
b) súhlas užívateľa poľovného revíru, ak ide o uznanú zvernicu, 
c)  právoplatné rozhodnutie o schválení projektu podľa odseku 3.  

 
§  29 

Bažantnice  
(1) Obvodný lesný úrad môže uznať za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka spolu s priľahlými 

poľnohospodárskymi poľovnými pozemkami alebo lesnými poľovnými pozemkami iného vlastníka, ak všetky tieto 
pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu vhodné podmienky pre intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa 
nachádza minimálne 50 hektárov lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravné a vodné zdroje; pritom 
sa nevyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala 1000 hektárov. Pri uznávaní samostatnej bažantnice z dôvodu 
zaokrúhlenia hraníc bažantnice rozhodne obvodný lesný úrad súčasne o pričlenení  priľahlých  cudzích poľovných  
pozemkov v potrebnom rozsahu.  

(2) Obvodný lesný úrad môže uznať za uznanú bažantnicu časť uznaného poľovného revíru, v ktorej sú vhodné 
podmienky pre intenzívny chov bažantej zveri, nachádza sa v nej minimálne 25 ha lesa, remízok alebo trstín a sú 
v nej dostatočné potravné a vodné zdroje. 

(3) Pred vybudovaním bažantnice a uznaním bažantnice podľa odsekov 1 a 2, obvodný lesný úrad rozhoduje o 
schválení projektu chovu zveri a výstavby potrebných zariadení v bažantnici spolu so štúdiou o vhodnosti prírodných 
podmienok a iných podmienok pre intenzívny chov bažantej zveri. K schváleniu projektu je potrebný súhlas 
vlastníkov pozemkov, z ktorých sa bažantnica skladá, súhlas obvodného úradu životného prostredia a vyjadrenie 
obce.  

(4) K žiadosti o uznanie bažantnice podľa odsekov  1 a 2, žiadateľ priloží   
a) súhlasné stanovisko všetkých vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré majú byť začlenené do bažantnice,  
b) súhlas obvodného úradu životného prostredia a vyjadrenie obce, 
c) právoplatné rozhodnutie o schválení projektu podľa odseku 3. 
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(5) Projekty podľa § 28 ods. 3 a odseku 3 vypracúvajú právnické osoby poverené ministerstvom. 
 

 
SIEDMA  ČASŤ 

POĽOVNÍCKA  ORGANIZÁCIA 
 

§ 30 
Občania Slovenskej republiky, ktorí majú platné poľovné lístky, sa združujú v poľovníckych organizáciách na 

účely spoločného vykonávania práva poľovníctva v poľovnom  revíri; členmi poľovníckych organizácií môžu byť 
i osoby bez poľovného lístku, ktoré sa chcú aktívne podieľať na ochrane prírody a zveri, zveľaďovaní genofondu 
zveri, chove a výcviku poľovných psov.  

 
§ 31 

Postavenie Slovenského poľovníckeho a ochranárskeho zväzu 
(1) Zriaďuje sa Slovenský poľovnícky a ochranárskych zväz. 

 (2) zväz je právnická osoba. 
 (3) Sídlom zväzu je Bratislava. 

§ 32 
Úlohy zväzu a jeho financovanie 

 (1) Zväz plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré mu vyplývajú zo zákona a zo stanov; dbá pritom na to, aby boli 
zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva, najmä: 
a) organizuje a vykonáva skúšky z poľovníctva uchádzačov o prvý poľovný lístok vrátane doplnkových skúšok 

z poľovníctva, 
b)  organizuje kontrolné streľby, 
c) riadi a organizuje poľovnícku kynológiu a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku, 
d) riadi a organizuje poľovnícke sokoliarstvo, organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky trofejí poľovnej zveri, 

spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 
poľovníctva, spolupracuje s ministerstvom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, najmä pri vypracúvaní hlavných 
smerov rozvoja poľovníctva, organizuje a spracúva prvotné štatistické údaje a výkazníctvo na úseku poľovníctva, 
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných poľovníckych a kynologických organizáciách. 
(2) Zväz zabezpečuje svoju činnosť predovšetkým z vlastných príjmov; na plnenie svojich úloh môže dostať 

dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona. 
 
 
 

§ 33 
Členstvo v zväze 

 (1) Členom zväzu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa chce podieľať na starostlivosti o zver a jej 
životné prostredie vrátane jej lovu. 
 (2) Členstvo v zväze vzniká dňom prijatia za člena na základe písomnej žiadosti. O prijatí za člena rozhoduje 
orgán zväzu určený v stanovách zväzu, ak tento zákon neustanovuje inak. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo 
vo zväze možno podať sťažnosť, o ktorej rozhoduje prezídium zväzu. 
 (3) Členstvo v zväze zaniká 
a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo zväzu, 
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b) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
c) zánikom právnickej osoby alebo  
d) vylúčením člena zo zväzu. 
 (4) Podrobnosti o vzniku a zániku členstva ustanovujú stanovy zväzu. 
 (5) Prezídium môže udeliť čestné členstvo v zväze za podmienok ustanovených v stanovách zväzu. 

 
 

§ 34 
Orgány zväzu 

Orgánmi zväzu sú 

a) snem, 
b) prezídium, 
c) dozorná rada, 
d) kynologická rada. 
 

§ 35 
Snem 

(1) Snem je najvyšším orgánom zväzu; tvoria ho delegáti zvolení členmi zväzu podľa volebného poriadku zväzu 
na obdobie päť rokov. 

(2) Snem 
a) určuje hlavné smery činnosti zväzu, schvaľuje stanovy zväzu, volebný poriadok zväzu, rokovací poriadok zväzu 

a disciplinárny poriadok zväzu, 
b) volí a odvoláva prezidenta, viceprezidentov a ďalších členov prezídia, 
c) volí a odvoláva predsedu dozornej rady a ďalších jej členov, 
d) volí a odvoláva predsedu kynologickej rady a ďalších jej členov, 
e) určuje organizáciu kancelárie zväzu, 
f) schvaľuje výšku zápisného a členského príspevku, 
g) schvaľuje pravidlá nakladania s majetkom zväzu, 
h) schvaľuje rozpočet zväzu, ročnú účtovnú uzávierku a správy prezídia a dozornej rady o činnosti a hospodárení 

zväzu, 
i) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí. 

(3) Snem zvoláva prezídium aspoň raz za rok alebo mimoriadne, ak o to požiada viac ako jedna tretina členov 
zväzu. 

 
§ 36 

Prezídium 
(1) Prezídium je najvyšším výkonným orgánom zväzu; rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmto 

zákonom, stanovami, iným vnútorným predpisom alebo uznesením snemu zverené inému orgánu zväzu. 
(2) Členmi prezídia sú prezident zväzu, dvaja viceprezidenti zväzu, predseda kynologickej rady a ďalší piati 

členovia. Funkčné obdobie členov prezídia je päť rokov. 
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(3) Prezídium zvoláva prezident zväz spravidla raz za mesiac. 
 (4) Na zasadnutí prezídia sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ kancelárie zväzu. 

 
§ 37 

Dozorná rada 
 (1) Dozorná rada je kontrolný orgán zväzu. Dozorná rada kontroluje činnosť zväzu v rozsahu určenom 
v stanovách zväzu alebo na základe poverenia snemu. 
 (2) Počet členov dozornej rady ustanovujú stanovy zväzu. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. 
 (3) Člen dozornej rady nesmie byť členom prezídia ani zamestnancom zväzu. 

 
§ 38 

Kynologická rada 
 (1) Kynologická rada riadi chov, výcvik a skúšky poľovných psov, ako aj činnosť chovateľských a záujmových 
kynologických klubov a plní ďalšie úlohy podľa stanov zväzu. 
 (2) Počet členov kynologickej rady a ich funkčné obdobie ustanovujú stanovy zväzu. 

 
§ 39 

Prezident zväzu 
(1) Prezident zväzu je štatutárny zástupca  zväzu, ak tento zákon alebo stanovy  zväzu neustanovujú inak. 
(2) Prezident zväzu zodpovedá za svoju činnosť snemu. 
(3) Prezidenta zväzu zastupuje počas neprítomnosti viceprezident zväzu v rozsahu ustanovenom stanovami 

zväzu. 
§ 40 

Kancelária zväzu 
(1) Organizačné a administratívne záležitosti zväzu zabezpečuje kancelária zväzu. 
(2) Kanceláriu zväzu riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prezídium. 
(3) Riaditeľ kancelárie zväzu je zamestnancom zväzu a je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych veciach 

zamestnancov zväzu; stanovy zväzu môžu ustanoviť, v ktorých majetkovoprávnych veciach môže konať v mene 
zväzu. 

 
 
 
 

§ 41 
Organizácia zväzu 

(1) Základnou organizačnou jednotkou zväzu sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v súlade s týmto 
zákonom vykonávajú právo poľovníctva v poľovných revíroch (§ 21), ako aj právnické osoby, ktoré vznikli podľa 
osobitného predpisu25) na účely výkonu práva poľovníctva, starostlivosti o zver a jej životné prostredie. 

(2) Základné organizačné jednotky zväzu sa združujú v regionálnej poľovníckej organizácii zväzu, ktorá pôsobí 
v územnom obvode obvodného lesného úradu a ktorá združuje i držiteľov platných poľovných lístkov s miestom 
trvalého bydliska v tomto územnom obvode, ktorí nie sú členmi základných organizačných jednotiek zväzu 
uvedených v ods. 1). 

                                                           
25) zákon83/1990 Zb. o združovaní občanov  v znení neskorších predpisov 
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(3) Vznik, postavenie a úlohy regionálnej poľovníckej organizácie zväzu upravia stanovy zväzu, ktoré zároveň 
ustanovia, v akom rozsahu môže regionálna poľovnícka organizácia zväzu konať v jeho mene. 
 

ÔSMA  ČASŤ 
CHOV A LOV ZVERI 

 
§ 42 

(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný každoročne zisťovať stavy zveri a to podľa pokynov krajského 
lesného úradu. 

(2) Užívateľ poľovného revíru je povinný vypracovať plány poľovníckeho hospodárenia [(§ 64 ods. 1 písm. c) 
a d)] v poľovnom  revíri a zabezpečiť  ich realizáciu. 

(3) Plány poľovníckeho hospodárenia schvaľuje obvodný lesný úrad. Pred schválením si vyžiada stanovisko 
chovateľskej rady (§ 64 ods. 9 písm. c)). 

(4) Užívateľ poľovného revíru je povinný zabezpečiť plnenie plánov poľovníckeho hospodárenia schváleného 
obvodným lesným úradom. Ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní, môže obvodný lesný 
úrad zabezpečiť splnenie plánov na jeho náklady; výnosy za zver sa po odpočítaní nákladov ponechajú užívateľovi 
poľovného revíru. 

(5) Ak sú plnením schváleného plánu chovu a lovu ohrozené normované kmeňové stavy zveri, užívateľ 
poľovného revíru je povinný lov zveri zastaviť a túto skutočnosť oznámiť obvodnému lesnému úradu. 

(6) Poľovnícky hospodár je povinný viesť záznamy o poľovníckom hospodárení v poľovnom revíri a podávať 
hlásenia na štatistické účely.  

 
§  43 

  (1) Užívateľ poľovného revíru je povinný sledovať a dohľadávať zver postrelenú alebo iným  spôsobom 
zranenú, ktorá prebehla alebo preletela do iného poľovného revíru. O tejto skutočnosti je povinný vopred upovedomiť 
poľovníckeho hospodára iného poľovného revíru, ktorý sa môže sledovania a dohľadávania zveri zúčastniť. 
      (2) Usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovných pozemkoch alebo zranená zver, ktorá prebehla alebo 
preletela na nepoľovné pozemky, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň 
chráneným živočíchom, užívateľ najbližšieho poľovného revíru zabezpečí zistenie príčin úhynu zveri nájdenej na 
nepoľovných pozemkoch a jej likvidáciu. 

(3) Ak sa našla usmrtená zver alebo zranená zver v poľovnom revíri, užívateľ poľovného revíru je povinný 
zistiť príčinu usmrtenia zveri alebo zranenia zveri. Ak sa preukáže, že táto zver bola usmrtená alebo zranená 
v rozpore s týmto zákonom, je povinný vec bezodkladne oznámiť Policajnému zboru. Ak ide o celoročne chránenú 
zver oznámi nález aj orgánu ochrany prírody a krajiny. 
 (4) Ak sa našla celoročne chránená pernatá zver, môže osoba, ktorá ju našla, z dôvodov zistenia príčin 
usmrtenia zveri alebo zranenia zveri zabezpečiť vyšetrenie po predchádzajúcom oznámení užívateľovi poľovného 
revíru. 

(5) Užívateľ poľovného revíru je povinný držať a používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľných 
psov.  
  

§  44 
  (1) Ak v záujme poľnohospodárskej alebo lesnej výroby, alebo v záujme poľovníckeho hospodárenia, alebo 
v záujme ochrany prírody, alebo v záujme zlepšenia zdravotného stavu zveri vznikla potreba,  aby sa počet 
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niektorého druhu zveri znížil, môže obvodný lesný úrad povoliť alebo uložiť užívateľovi poľovného  revíru príslušnú 
úpravu stavu zveri. Ak užívateľ poľovného revíru nevyhovie takémuto príkazu, obvodný lesný úrad môže zabezpečiť 
splnenie tohto príkazu na jeho náklady. Výnosy za zver sa v tomto prípade po odpočítaní nákladov odovzdajú 
užívateľovi poľovného revíru. Takáto úprava sa vykoná v rámci plánu chovu a lovu zveri určeného pre chovateľský 
celok. 

(2) Ak sa vyskytne potreba poľovať na niektorý druh zveri v čase ochrany na vedecké alebo veterinárne účely, 
na účely ochrany zveri alebo chovu zveri, povoľuje lov ministerstvo; ak ide o zver patriacu medzi chránené živočíchy, 
postupuje sa podľa osobitného predpisu.3) 

  (3) Obvodný lesný úrad môže v čase ochrany zveri povoliť mimoriadny lov poranenej zveri, lov zveri na účely 
výcviku  a skúšok  poľovných psov alebo poľovných dravcov a odchyt živej zveri.  

(4) Ak je potrebné na výcvik a skúšky poľovných psov povoliť v čase ochrany lov zajaca poľného, kačice divej 
alebo lysky čiernej, povolenie môže vydať obvodný lesný úrad od 1. augusta najviac na tri kusy z každej uvedenej 
zveri na jedného cvičeného poľovného psa; ulovená zajačia zver sa započítava do plánu lovu na príslušný rok. 

(5) Lov voľne žijúcej pernatej zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu ani povoleniu obvodného 
lesného úradu podľa odseku 3 v čase jej ochrany, môže ministerstvo povoliť po dohode s ministerstvom životného 
prostredia. 
      (6) Ak vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných pozemkoch okrem zverofariem, 
povoľuje lov zveri na týchto pozemkoch na žiadosť ich užívateľov obvodný lesný úrad. Vykonaním lovu poverí 
obvodný lesný úrad najbližšieho užívateľa poľovného revíru. Obvodný lesný úrad môže poveriť vykonaním lovu, ak je 
to účelné aj iné osoby, ktoré majú platné poľovné lístky; ulovená zver patrí povereným osobám.  
  (7) Ak sa preukáže vznik škody na majetku alebo ohrozenie zdravia a bezpečnosti občanov alebo ak sa  
preukáže vznik škody na rybách chovaných na hospodárske účely v rybníkoch alebo rybochovných zariadeniach  
alebo na zveri vo zverniciach spôsobené zverou, ktorá je zároveň chráneným živočíchom26), ministerstvo po dohode 
s ministerstvom životného prostredia rozhodnutím uloží užívateľovi poľovného revíru povinnosť lovu tejto zveri. Ak 
užívateľ poľovného revíru nevyhovie rozhodnutiu v určenom termíne, poverí ministerstvo realizáciou lovu tejto zveri 
osoby, ktoré majú platné poľovné lístky; takto ulovená zver patrí tomu, kto zver ulovil. 
  (8) Výsledky lovu podľa odsekov 4, 5 a 7 je povinný oznámiť užívateľ poľovného revíru obvodnému lesnému 
úradu do 15 dní od skončenia platnosti povolenia. 
 
 
 

§ 45 
 (1) Poľovať na zver možno len spôsobom zodpovedajúcim zásadám riadneho výkonu práva poľovníctva, 
ochrany zveri a ochrany prírody.  
 (2) Zakázaným spôsobom lovu zveri je 
a) trávenie jedom, usmrcovanie plynom, vydymovanie, chytanie do slučiek, nášľapných pascí27), čeľusťových pascí, 

do pascí, ktoré nie sú založené na princípe selektívneho odchytu, na lep a na háčiky,  
b) chytanie do pasce, ktorá  ju usmrtí alebo poraní okrem odchytu ondatry pižmovej do pasce do ktorej sa môže 

chytať selektívne,  

                                                           
26) § 97 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z .z. 
27)  Článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 91/3254 zakazujúce používanie nášľapných pascí a dovážanie  koží a tovarov zo 

zvierat. 
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c) používanie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým 
zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, 
infrazameriavačov, noktovízorov, laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických 
zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,  

d) používanie oslepenej alebo inak poranenej živej zveri, ako aj preparátov chránených druhov zveri na privábenie 
pernatej zveri na účely jej lovu,  

e) lov pomocou prehrávania jej hlasových prejavov z magnetofónových pások alebo iných nosičov zvuku, 
f) strieľanie šípmi z lukov a kuší okrem jej lovu vo zverniciach s minimálnou napínacou hmotnosťou 22,7 kg, loviť 

predovkami, plynovými zbraňami, zbraňami s tlmičmi hluku výstrelu,  krátkou zbraňou a loviť samostrelmi, 
g) lov alebo naháňanie zveri na účely jej lovu pomocou výbušnín a zabíjanie elektrickým prúdom alebo 

elektronickým zariadením schopným ju zabiť alebo omráčiť, 
h) omračovanie chemickými preparátmi okrem ich použitia vyškolenými osobami pri chytaní a preprave živej zveri 

so  súhlasom alebo na príkaz užívateľa poľovného revíru, 
i) lov do sietí okrem sietí na odchyt zajacov,  bažantov a jarabíc na ďalší chov a malých sietí pri chytaní divých 

králikov a  líšky, 
j) lov inou zbraňou ako zbraňou na poľovné účely, loviť zakázanou zbraňou alebo zbraňou vybavenou zakázaným 

doplnkom28), 
 (3) Ďalej sa zakazuje 

a) strieľať zver na vnadiskách okrem diviačej zveri, šeliem a krkavcovitých vtákov; odstrel diviačej zveri na 
vnadiskách je povolený mimo doby núdze za ktorú sa na tento účel  považuje doba od 1.decembra do 31. 
marca.  

b)  používať psov na durenie raticovej zveri, okrem durenia tejto zveri poľovnými psami pri dohľadávaní postrieľanej 
zveri a durenia diviačej zveri, ak sa durí poľovnými psami, ktoré nepresahujú v kohútiku výšku 50 cm, 

c) strieľať na raticovú zver brokmi, strieľať na raticovú zver okrem diviačej zveri jednotnou strelou z brokovnice, 
strieľať na srnčiu zver a mláďatá ostatnej raticovej zveri guľovými nábojmi s menšou dopadovou energiou ako 
1000 J na 100 m a na ostatnú raticovú zver okrem jej mláďat guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou 
ako 1500 J na 100 m, strieľať na medvede inými ako guľovými nábojmi s dopadovou energiou menšou ako 1500 
J na 100 m, 

d) loviť zver v noci a to jednu hodinu po západe slnka  a jednu hodinu pred východom slnka okrem diviačej zveri, 
medveďa, vlka, jazveca, líšky a kuny; lov diviačej zveri, vlka, jazveca, líšky a kuny je povolený v noci, ktorá 
začína v deň splnu, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci a to len za jasných mesačných nocí a s 
použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky,  

e) loviť raticovú zver okrem diviačej zveri a lovu raticovej zveri poľovnými dravcami inak ako individuálnym 
spôsobom, 

f) loviť raticovú zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice revíru, loviť bažanty vo vzdialenosti 
kratšej ako 200 m od hranice cudzej bažantnice a loviť raticovú zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk 
a krmelcov, 

g) loviť jazveca brlohárením a rozkopávať jazvečie brlohy, 
h) vystreľovať vtáčie hniezda, 
i) strieľať na zver narkotizačnými zbraňami okrem ich použitia na účely jej odchytu, vyšetrenia alebo veterinárneho 

zákroku,    
                                                           
28)  § 4 zákona  č.190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení   niektorých zákonov. 
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l) loviť zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné 
práce, 

m) loviť predčasne trofejovú raticovú zver súcu na ďalší chov,  
n) loviť zver podliehajúcu poľovníckemu plánovaniu, ktorej plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol 

povolený, 
o) loviť sluku  v čase dve hodiny po západe slnka do dvoch hodín pred východom slnka, 
p) propagovať, ponúkať a predávať prostriedky a zariadenia na lov zveri, ktoré sú zakázané podľa odseku 2, 
q) zbierať vajcia pernatej zveri okrem prípadov podľa § 2 ods. 1 písm. b), 
r) zbierať zhody parožia bez povolenia užívateľa poľovného revíru, 
s) chovať ondatru pižmovú v zajatí a živú ju prepravovať, 
t) narúšať výkon práva poľovníctva nevhodným správaním ohrozujúcim bezpečnosť osôb, 
u) chytať a chovať v zajatí  mláďatá zveri bez súhlasu obvodného lesného úradu, 
v) umiestňovať v  poľovnom revíru zariadenia na odchyt dravcov bez platnej výnimky podľa osobitného predpisu,3)  
w) budovať nadzemné pozorovacie zariadenia vo vzdialenosti menšej ako 100 m od hranice poľovného revíru alebo 

od hranice územia s piatym stupňom ochrany29) alebo zóny A chráneného územia30). 
x) strieľanie na zver samonabíjacími zbraňami so zásobníkom na viac ako dva náboje okrem lovu umelo 

odchovanej bažantej zveri v bažantniciach, 
y) lov z motorových vozidiel, poľnohospodárskych mechanizmov a iných mechanizmov,  lietadiel, helikoptér a iných 

lietajúcich zariadení, ako aj z lodiek a  člnov pohybujúcich sa rýchlejšie ako 5 km /hod., 
z) používanie zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich 

prostriedkov,  
aa)  používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach. 

(4) Zakazuje sa vyvážať kože z vlka dravého (Canis lupus), hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) 
a medvedíka čistotného (Procyon lotor) a tovar z nich vyrobený bez osvedčenia, ktoré vystavuje obvodný lesný úrad. 
Obvodný lesný úrad vydá osvedčenie len vtedy, ak príslušný užívateľ poľovného revíru písomne potvrdí, že zver bola 
ulovená v súlade s týmto zákonom a nebola chytená do nášľapových pascí. 
 (5) Ministerstvo môže 
a) povoliť výnimky z dôvodu naliehavej potreby zníženia počtu niektorých druhov zveri na prechodný 

čas v konkrétnych poľovných revíroch zo zákazu podľa odsekov 2 a 3 a určiť podmienky ich realizácie; pri 
povolení výnimky podľa odseku 2 je potrebná dohoda s ministerstvom životného prostredia, 

b) určiť iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekom 2.  
 

§  46 
Lov zveri 

(1) Individuálnym spôsobom možno loviť raticovú zver, šelmy a pernatú zver okrem zajaca, bažanta, jarabice, 
kačice divej a husi divej a kuropty horskej, ak tento zákon neustanovuje inak. Táto výnimka neplatí pre lov poľovnými 
dravcami. 

                                                           
29)  § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. 
30)  § 30 zákona č. 543/2002 Z. z. 
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(2) Každý, kto loví zver individuálnym spôsobom musí mať pri sebe povolenie na poľovačku podľa § 52 ods. 2 
a platný poľovný lístok podľa § 53. 

(3) Raticová zver sa loví selektívne, a to tak, že sa prednostne loví zver chorá, zostarnutá, kondične 
zoslabnutá, u samčej  trofejovej zveri  len zver nevhodná na ďalší chov alebo po dosiahnutí trofejovej kulminácie.  

(4) Kritériá selektívneho odstrelu trofejovej raticovej zveri nevhodnej  na ďalší chov a vek jej trofejovej 
kulminácie  určí pre jednotlivé poľovné oblasti krajský lesný úrad  na návrh poradného zboru v príslušnej poľovnej 
oblasti. 

(5) Husi a kačice možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe 
slnka, a to počas dňa pracovného voľna a dňa pracovného pokoja a na večernom ťahu pred takýmto dňom za účasti 
najmenej troch strelcov a jedného poľovne upotrebiteľného psa. 

(6) Jjarabice možno loviť na tej istej ploche len raz do roka, zajace najviac dva razy do roka a bažanty najviac 
tri razy do roka. V bažantniciach a v poľovných revíroch, v ktorých sa vypúšťali bažanty ich možno loviť aj viackrát do 
roka. Na účely zabezpečenia kmeňových stavov zajačej zveri a bažantej zveri sa každý rok vylúči z lovu zveri aspoň 
štvrtina celkovej výmery poľovného revíru. Táto časť poľovného revíru musí byť ucelená a primerane zazverená. 
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na lov bažantej zveri v bažantniciach. 

(7) Ten, kto loví zver môže na ňu vystreliť len vtedy, ak ju bezpečne rozpoznal. Za správnosť selektívneho 
odstrelu raticovej zveri zodpovedá strelec. Za správnosť odstrelu vykonaného na pokyn odborného poľovníckeho 
sprievodcu zodpovedá poľovnícky sprievodca.  

 
§ 47 

Lov zveri na spoločnej poľovačke 
(1) Spoločná poľovačka je poľovačka za účasti minimálne troch strelcov, aspoň jedného poľovne 

upotrebiteľného psa a honca, pri ktorej strelci lovia zver vyhnanú z úkrytov honcami a psami. Spoločnú poľovačku 
riadi vedúci spoločnej poľovačky. Spoločná poľovačka začína nástupom účastníkov poľovačky a končí pokynom 
vedúceho spoločnej poľovačky pri záverečnom nástupe. 

(2) Plán spoločných poľovačiek v poľovnom revíri musí byť úmerný výmere poľovného revíru, schválenému 
plánu lovu a skutočnému stavu zveri v poľovnom revíri a schvaľuje ho obvodný lesný úrad. 

(3) Užívateľ poľovného revíru je povinný v určenom termíne predložiť plán spoločných poľovačiek na malú 
a raticovú zver. Zmenu termínu konania spoločnej poľovačky musí užívateľ poľovného revíru minimálne 3 dni pred jej 
konaním oznámiť na príslušný obvodný lesný úrad.  

(4) Zajaca, bažanta, jarabicu a kuroptu horskú, možno loviť len na spoločnej poľovačke okrem lovu pomocou 
poľovných dravcov a lovu na účely výcviku a skúšok poľovných psov podľa § 44 ods. 3. V trvale oplotených viniciach, 
záhradách, ovocných sadoch, ovocinárskych škôlkach a lesných škôlkach a semenných plantážach lesných drevín 
možno zajaca a králika loviť i individuálne počas celého roka na základe výnimky povolenej obvodným lesným 
úradom.  

(5) Na spoločnej poľovačke možno loviť len zajaca poľného, bažanta poľovného, jarabicu poľnú, hrdličku 
záhradnú, havrana čierneho, sojku škriekavú, vranu túlavú, straku čiernozobú, hus divú, hus siatinnú, hus bieločelú, 
kačicu divú, lysku čiernu,  kuroptu horskú, diviaka a  šelmy okrem medveďa a rysa. Inú zver možno loviť na 
spoločných poľovačkách len na základe výnimky udelenej ministerstvom podľa § 45 ods. 5. 
 (6) Pri spoločnej poľovačke na  malú zver musia byť na vyhľadávanie, dohľadávanie  alebo prinášanie ulovenej 
zveri prítomné v potrebnom počte poľovne upotrebiteľné psy. Pri spoločnej poľovačke na diviačiu zver musia byť na 
vyhľadávanie, durenie a dohľadávanie diviačej zveri prítomné v potrebnom počte poľovne upotrebiteľní psy.  
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(7) Spoločnú poľovačku nemožno organizovať v lokalitách a čase, v ktorom sa na nich zároveň vykonávajú 
poľnohospodárske práce alebo lesné práce alebo ak na lokalitách platí zákaz vykonávania spoločnej poľovačky 
podľa osobitného predpisu.31) 

 (8) Za organizáciu a bezpečný priebeh spoločnej poľovačky zodpovedá vedúci spoločnej poľovačky. 
 (9) Na spoločnej poľovačke je zakázané strieľať 
a) na pernatú zver na zemi a na vode okrem poranenej zveri, 
b) pri kruhovke smerom do kruhu od okamihu keď zaznel signál, ktorý takúto streľbu zakazuje a strieľať na zver po 

signále, ktorý oznamuje ukončenie pohonu, 
c) v smere a spôsobom ohrozujúcich zdravie, bezpečnosť a majetok osôb a poľovných psov 
d) na inú zver ako určil vedúci spoločnej poľovačky.  

(10) Nátlačka je osobitný druh spoločnej poľovačky určený na lov mláďat a samičej prežúvavej raticovej zveri 
a samčej zveri I. VT, okrem zveri srnčej, kamzíka vrchovského, losa mokraďového a zubra hrivnatého. Pre realizáciu 
nátlačky platia primerane ustanovenia § 47 a § 48 s výhradou, že pri nátlačke sa nesmú použiť psy na vyhľadávanie 
a durenie zveri, ale užívateľ revíru je povinný zabezpečiť psa na dohľadávanie postrelenej zveri.  
 

§ 48 
Povinnosti vedúceho spoločnej poľovačky a jej účastníkov 

 (1) Užívateľ poľovného revíru pred každou spoločnou poľovačkou určí vedúceho spoločnej poľovačky.  
 (2) Vedúci spoločnej poľovačky je povinný pred začatím spoločnej poľovačky 
a) prekontrolovať, či osoby, ktoré sa ako strelci zúčastňujú na spoločnej poľovačke sú oprávnené vykonávať právo 

poľovníctva podľa tohto zákona, 
b)  oboznámiť účastníkov poľovačky s organizáciou poľovačky, 
c) oboznámiť účastníkov poľovačky,  aký druh zveri sa môže na poľovačke loviť, 
d) upozorniť účastníkov poľovačky na povinnosť bezpečného zaobchádzania so zbraňou na poľovné účely, 
e) oboznámiť účastníkov poľovačky o používaných signáloch počas poľovačky a o mieste skončenia  poľovačky 

a miestach sústredenia po jednotlivých pohonoch.  
 (3) Vedúci spoločnej poľovačky je počas spoločnej poľovačky povinný 
a) organizovať spoločnú poľovačku tak, aby prebiehala bezpečne,  
b) zastaviť spoločnú poľovačku, ak by je ďalším priebehom mohlo dôjsť k ohrozeniu normovaných kmeňových 

stavov zveri, 
c) zabezpečiť po každom pohone vyloženie ulovenej malej zveri a ošetrenie diviny a po ukončení spoločnej 

poľovačky zabezpečiť výrad všetkej ulovenej zveri, 
d) vylúčiť osoby, ktoré sa neriadia pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky alebo svojim konaním ohrozujú svoju 

bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov spoločnej poľovačky alebo iných osôb,  
e) plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona. 

(4) Účastník spoločnej poľovačky je povinný 
e) riadiť sa pokynmi vedúceho spoločnej poľovačky, 
f) dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zaobchádzaní so zbraňou, 

                                                           
31)  Zákon č. 543/2002 Z. z. 
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g) riadiť sa určenými signálmi spoločnej poľovačky, 
h) pri zaujatí stanoviska upozorniť na seba svojich susedov a neopúšťať až do skončenia pohonu zaujaté 

stanovisko. 
(5) Vedúci spoločnej poľovačky je povinný po skončení spoločnej poľovačky najneskôr v nasledujúci deň  

zabezpečiť za pomoci poľovne upotrebiteľného psa dohľadávku postrelenej zveri. Dohľadávky sa môžu zúčastniť len 
osoby určené užívateľom poľovného revíru. Na dohľadávke možno dostreľovať len poranená zver; dohľadávka 
nesmie mať charakter novej poľovačky. 

(6) Spoločnej poľovačky sa nesmú zúčastniť ani ako honci  osoby mladšie ako 15 rokov, osoby pod vplyvom 
alkoholu alebo psychotropných látok.  

(7) Ak došlo počas spoločnej poľovačky k zraneniu alebo usmrteniu účastníka poľovačky alebo inej osoby, 
vedúci spoločnej poľovačky je povinný poľovačku zastaviť, zabezpečiť bezodkladné ošetrenie zranenej osoby a 
jej dopravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a udalosť bezodkladne oznámiť Policajnému zboru 
a obvodnému lesnému úradu. 

(8) Ak došlo počas spoločnej poľovačky k usmrteniu poľovníckeho psa alebo k poškodeniu veci je vedúci 
spoločnej poľovačky povinný poľovačku zastaviť a zaistiť dôkazy, spísať o čine záznam a udalosť bezodkladne 
oznámiť obvodnému lesnému úradu. 
 

§ 49 
Zaobchádzanie so zbraňou na poľovné účely 

(1) Pri love zveri je poľovník povinný zaobchádzať so zbraňou a strelivom podľa osobitného predpisu32) a tohto 
zákona tak, aby neohrozil svoj život, zdravie a majetok ako aj život, zdravie a majetok iných osôb.  

(2) Prenášať a používať zbraň na poľovné účely je zakázané osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo 
psychotropných látok.  

(3) Zakázané je strieľať alebo mieriť v smere, v ktorom by následkom výstrelu mohlo prísť k ohrozeniu života, 
zdravia alebo majetku.  

(4) Pri streľbe v neprehľadnom teréne alebo na zver stojacu na horizonte je poľovník povinný venovať streľbe 
zvýšenú pozornosť.  

(5) Pri nočnej poľovačke je poľovník povinný uviesť v knihe návštev poľovného revíru presné miesto a čas, 
kde a dokedy bude na zver čakať. Pri akomkoľvek pohybe v noci je povinný svietiť svietidlom.  

(6) Zbraň na poľovné účely možno nabiť až po začatí individuálnej poľovačky a na spoločnej poľovačke po 
začatí pohonu.  

(7) Zlamovacia zbraň sa nabíja a vybíja zásadne tak, že hlaveň smeruje k zemi. Opakovacie a samonabíjacie 
zbrane sa nabíjajú a vybíjajú hlavňou smerom dohora.  

(8) Pri zbraniach na poľovné účely, ktoré majú napináčik je povolené napináčik natiahnuť až bezprostredne 
pred výstrelom. Ak poľovník po natiahnutí napináčika nestrieľa, je povinný jeho natiahnutie ihneď zrušiť.  

(9) Zbraň na poľovné účely nesmie byť nabitá  
a) po ukončení individuálnej poľovačky alebo po každom pohone na spoločnej poľovačke, 
b) pri prekonávaní prírodných prekážok a pri vystupovaní alebo zostupovaní z posedov, 
c) pri vstupe do obydlia, vstupe do intravilánu obce a ukladaní do motorového vozidla. 
 

§ 50 
                                                           
32)  Zákon č. 190/2003 Z. z. 
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Označovanie ulovenej zveri 
(1) Každý kus ulovenej raticovej zveri a veľkých šeliem sa na účely kontroly a preukázania pôvodu označuje 

značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie. Značkou sa označuje aj každý kus nájdenej raticovej 
zveri, ktorú možno zužitkovať. 

(2) Po ulovení raticovej zveri a veľkých šeliem je strelec alebo sprievodca povinný  
a) založiť pred ďalšou manipuláciou s ulovenou zverou na zver predpísaným spôsobom značku na označenie 

ulovenej zveri a vyznačiť na značke  dátum ulovenia  zveri, 
b) zaznamenať do povolenia na poľovačku  čas ulovenia zveri a číslo založenej značky,  
c)  predložiť do 24 hodín od ulovenia raticovej zveri alebo veľkých šeliem ulovenú zver okrem medveďa na 

vizuálnu obhliadku poľovníckemu hospodárovi alebo ním poverenej osobe.  
(3) Osoba, ktorá nemôže zver označiť podľa  odseku 2 nesmie so zverou hýbať prevážať ju ani si ju celú 

alebo jej časť privlastniť. 
(4) Na prepravu raticovej zveri odberateľovi vystavuje poľovnícky hospodár alebo ním poverená osoba 

lístok o pôvode raticovej zveri. 
(5) Osoby ktorým boli značky vydané sú povinné vrátiť nepoužité značky poľovníckemu hospodárovi 

najneskôr do päť dní po ukončení doby lovu alebo od skončenia platnosti povolenia na poľovačku. 
(6) Výdaj a evidenciu vydaných a použitých značiek vykonáva poľovnícky hospodár. Za použitie značky 

zodpovedá osoba, ktorej bola značka vydaná. Strata značky sa ihneď oznamuje poľovníckemu hospodárovi, a ten  
najneskôr do troch dní to oznamuje obvodnému lesnému úradu. 

(7) Značku si na vlastné náklady obstaráva užívateľ poľovného revíru. 
(8) Značka sa ponecháva na zveri do jej odovzdania odberateľovi do zberne diviny, ktorý ju predkladá ku 

kontrole pôvodu ulovenej zveri spolu s lístkom o pôvode zveri.  
(9) Kontrolu pôvodu ulovenej zveri vykonávajú orgány štátnej správy poľovníctva, príslušné orgány štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy, poľovnícka stráž a Policajný zbor.  
(10) Prehľad o prevzatých a použitých značkách predkladá objednávateľ značiek obvodnému lesnému 

úradu.  
 
 
 
 
 
 

§  51 
Sokoliarstvo 

(1) Sokoliarstvo je držanie a chov poľovných dravcov na účely ich výcviku, rozmnožovania, lovu zveri, ochrany 
poľnohospodárskych kultúr pred živočíšnymi škodcami alebo ochrany letísk proti nežiadúcemu výskytu vtákov, 
kultúrne a vzdelávacie  účely. 

(2) Na lov zveri možno použiť len tie jedince poľovných dravcov alebo ich krížence, ktoré sú označené 
a evidované podľa osobitného predpisu33), pričom tieto dravce nemusia byť zverou podľa tohto zákona.  

(3) Držiteľ poľovného dravca musí absolvovať predpísané skúšky, musí byť držiteľom platného poľovného lístku 
a členom Slovenského klubu sokoliarov. Používať poľovného dravca na území Slovenskej republiky môže 
                                                           
33)  Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. 
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aj cudzinec, ak je poľovný dravec a jeho držiteľ evidovaný podľa predpisov IAF, má udelené povolenie na držbu 
poľovného dravca a má vydaný poľovný lístok pre cudzincov a dovoz poľovného dravca na územie Slovenskej 
republiky je povolený podľa osobitných predpisov33).  

(4) Lov zveri poľovným dravcom možno vykonávať len na základe povolenia na poľovačku vydaného užívateľom 
poľovného revíru a vstup do poľovného revíru sa musí vyznačiť v knihe návštev poľovného revíru.  

 
DEVIATA  ČASŤ 

PODMIENKY VÝKONU PRÁVA POĽOVNÍCTVA 
 

§ 52 
Povolenie na poľovačku 

(1) Každý kto sa nachádza v poľovnom revíri so zbraňou určenou na poľovné účely, musí byť pred vstupom 
do poľovného revíru zapísaný v knihe návštev poľovného revíru. Poľovníckeho hosťa zapisuje do knihy návštev jeho 
poľovnícky sprievodca. Okrem toho musí mať pri sebe poľovný lístok, zbrojný preukaz alebo zbrojný sprievodný list, 
preukaz príslušnej zbrane, povolenie na poľovačku, pri love s poľovným dravcom evidenčnú kartu poľovného dravca. 
Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie príslušníkovi Policajného zboru, poľovníckemu hospodárovi a 
poľovníckej stráži, zamestnancom orgánov štátnej správy poľovníctva alebo iným oprávneným osobám v rozsahu, 
ktorý im vyplýva z osobitných predpisov34).  

 (2)  Povolenie na poľovačku je verejnou listinou, ktorú vydáva na predpísanom tlačive užívateľ poľovného 
revíru, ktorú podpisujú štatutárny zástupca užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár. Poľovnícky hospodár 
vedie evidenciu vydaných povolení na poľovačku a zodpovedá za to, že vydané povolenie na poľovačku je v súlade 
s týmto zákonom. Povolenie na poľovačku uchováva užívateľ poľovného revíru minimálne tri roky. V povolení musia 
byť uvedené osobné údaje poľovníka, údaje o druhu, pohlaví, vekovej triede a počte zveri, ktorú môže loviť, doba, 
v ktorej môže jednotlivé druhy zveri loviť a doba jeho platnosti. Povolenie na poľovačku je neprenosné. Pri 
plánovaných spoločných poľovačkách vydáva užívateľ poľovného revíru pre všetkých účastníkov poľovačky len 
jedno povolenie na poľovačku, ktorého prílohou je zoznam účastníkov spoločnej poľovačky. 

 
§ 53 

Poľovný lístok 
(1) Poľovný lístok vydáva obvodný lesný úrad, v ktorého obvode má žiadateľ trvalý pobyt. Cudzincovi alebo 

občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt vydáva poľovný lístok 
obvodný lesný úrad, v ktorého obvode sa zdržiava, alebo v ktorého obvode sa nachádza poľovný revír, v ktorom má 
loviť zver. 

(2) Druhy poľovných lístkov sú 
a) poľovný lístok pre občanov Slovenskej republiky, 
b) poľovný lístok pre žiakov stredných lesníckych škôl a stredných odborných lesníckych učilíšť, 
c)  poľovný lístok pre cudzincov. 

(3) Obvodný lesný úrad vydá poľovný lístok tomu, kto preukáže, že 
a) je starší ako 18 rokov okrem prípadu, ak je žiadateľom žiak strednej lesníckej školy alebo stredného odborného 

lesníckeho učilišťa, ktorý pred dovŕšením osemnásteho roku veku absolvoval predmet poľovníctvo (ďalej len „ 
žiak“), 

                                                           
34)  zákon 326/2005 Z. z. o lesoch a zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
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b) je členom zväzu (§ 30), alebo jeho organizačnej zložky, 
c) je bezúhonný a spoľahlivý podľa osobitného predpisu35), 
d) zložil skúšku z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok, alebo že je žiakom, alebo že absolvoval 

strednú lesnícku školu, alebo stredné odborné lesnícke učilište alebo strednú poľnohospodársku školu na ktorej 
absolvoval predmet poľovníctvo, alebo že je poslucháčom vysokej školy lesníckeho, poľnohospodárskeho alebo 
veterinárneho zamerania, na ktorej absolvoval predmet poľovníctvo, alebo že absolvoval takúto vysokú školu, 
na ktorej vykonal skúšku z poľovníctva 

e) má uzavreté zákonné poistenie na celú dobu platnosti poľovného lístka. 
(4) K žiadosti o vydanie poľovného lístka žiadateľ priloží 

a) doklad, že už mal vydaný poľovný lístok,  alebo že 
    1. zložil skúšku z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok, alebo 
    2. je žiakom, alebo absolvoval strednú lesnícku školu alebo stredné odborné lesnícke učilište, alebo obdobné 

učilište alebo strednú odbornú poľnohospodársku školu, na ktorej absolvoval predmet poľovníctva, alebo                             
    3. je poslucháčom vysokej školy lesníckeho, poľnohospodárskeho alebo veterinárneho zamerania, na ktorej 

absolvoval predmet poľovníctvo alebo absolvoval takúto vysokú školu, alebo 
    4. zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo skúšku pre poľovníkov z povolania, alebo obdobnú skúšku. 
b)  odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, 
c)  členský preukaz  zväzu alebo jeho organizačnej zložky , 
d) doklad, že na čas platnosti poľovného lístka, o vydanie ktorého žiada uzavrel zákonné poistenie, pričom za takýto 

doklad sa u člena poľovníckej organizácie, ktorá má uzavreté hromadné zákonné poistenie svojich členov 
považuje členský preukaz tejto organizácie a u zamestnancov a žiakov uvedených v odseku 3 písm. b) 
potvrdenie zamestnávateľa alebo školy o hromadnom zákonnom poistení svojich zamestnancov alebo žiakov, 

e)  dve fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm, ak ide o vydanie prvého poľovného lístka. 
 (5) Cudzinec namiesto dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené v odseku 4 písm. a) až c) priloží k žiadosti 
o vydanie poľovného lístka poľovný lístok z krajiny, z ktorej pochádza alebo jeho overenú kópiu, ako aj overenú 
kópiu cestovného pasu. 
 (6) Obvodný lesný úrad nevydá žiadateľovi poľovný lístok, ak nespĺňa niektorú z podmienok uvedených 
v odseku 3 alebo ak nepredloží niektorý z dokladov uvedených v odsekoch 4 alebo 5. 

(7) Obvodný lesný úrad odoberie poľovný lístok ak 
a) jeho držiteľ prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 3 písm. b), c) a e),  
b) bol jeho držiteľovi súdom alebo iným orgánom uložený zákaz činnosti36) vykonávať právo poľovníctva, 
c) bolo rozhodnuté o odňatí poľovného lístka konaním podľa tohto zákona [( § 71 ods. 4 písm. e)]. 
 (8) Diplomatický preukaz alebo konzulárny preukaz vystavený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej 
republiky spolu s potvrdením o zákonnom poistení a platným poľovným lístkom príslušnej krajiny sa považuje za 
poľovný lístok pre cudzincov podľa tohto zákona. 
 (9) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o dobe, na ktorú sa jednotlivé 
druhy poľovných lístkov vydávajú, o žiadosti na vydanie poľovného lístka a predlžovaní poľovného lístka. 

 

                                                           
35)  § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. 
36)  § 49  Trestného zákona, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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§  54 
Poistenie 

  (1) Osoby, ktorým má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok vrátane cudzincov musia byť poistené 
proti následkom zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví 
alebo usmrtením iných osôb s limitom poistného plnenia najmenej vo výške troch miliónov Sk a za škody na veciach 
najmenej na sumu 100 000 Sk za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto 
poistenia nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje v prípade neopatrného chovania 
poisteného.   

(2) Za osoby, ktoré požívajú v Slovenskej republike diplomatické a konzulárne výsady a imunity, uzavrie 
poistenie Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.   

 
§ 55 

Poľovnícka skúška 
(1) Poľovnícka skúška je 

a) skúška uchádzača o prvý poľovný lístok, 
b) skúška poľovníckeho hospodára, 
c) vyššia odborná skúška z poľovníctva, 
d) doplnková skúška z poľovníctva. 

(2) Teoretickú prípravu, praktickú prípravu, ako aj vykonanie skúšok uchádzačov o prvý poľovný lístok 
a doplnkovú skúšku z poľovníctva organizuje zväz. Teoretickú prípravu a vykonanie skúšok poľovníckych 
hospodárov zabezpečuje obvodný lesný úrad v spolupráci so zväzom. Teoretickú prípravu a vykonanie vyšších 
odborných skúšok z poľovníctva zabezpečuje Krajský lesný úrad v spolupráci so zväzom. 
 

DESIATA  ČASŤ 
ZUŽITKOVANIE ZVERI 

 
§  56 

 (1) Ulovená alebo inak usmrtená zver alebo zver uhynutá (alebo jej časti)  nachádzajúca sa v poľovnom revíri 
patrí užívateľovi poľovného revíru. Zver ulovená, uhynutá alebo inak usmrtená na nepoľovných pozemkoch patrí 
užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. Zver ulovená alebo  inak 
usmrtená alebo uhynutá na poľovných pozemkoch, na ktorých sa dočasne výkon práva poľovníctva nevykonáva 
patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Užívateľovi poľovného revíru alebo najbližšieho poľovného revíru za 
rovnakých podmienok patria aj vedľajšie produkty zo zveri, ako sú zhody parožia a vajcia pernatej zveri. 
 (2) Poľovnícke právo patrí tomu, kto zver ulovil, ak to nevylučujú veterinárne predpisy alebo ak v tomto zákone 
nie je uvedené inak.  
 (3) Ponechanie si ulovenej zveri alebo diviny z nej alebo parožia alebo inej trofeje alebo zhodov bez súhlasu 
užívateľa poľovného revíru je zakázané. Užívateľ poľovného revíru môže previesť na inú osobu len zver, divinu alebo 
iné časti zo zveri, ktorú nadobudol podľa odseku 1. O ulovenej zveri, jej prevedení na inú osobu a vlastnej spotrebe 
je užívateľ poľovného revíru povinný viesť predpísanú evidenciu. Divinu z ulovenej zveri možno uvádzať na trh len 
podľa osobitného predpisu37). 

                                                           
 
37)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 311/2003 Z. z.  
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 (4) Užívateľ poľovného revíru môže dodávať jedince zveri určené na trh len v koži, a to len fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe, ktorá spĺňa podmienky pre takýto nákup. Počas prepravy musia byť všetky jedince raticovej zveri 
a veľké šelmy označené značkou na označenie ulovenej zveri a pôvod ulovenej zveri musí byť doložený lístkom 
o pôvode zveri. Príjemca zveri je povinný uchovávať list o pôvode zveri a značku jeden rok od prevzatia zveri.  
 (5) Odchytenú živú zver určenú na zazverovanie v revíroch Slovenskej republiky môže užívateľ poľovného 
revíru priamo previesť na iného užívateľa poľovného revíru len po príslušnom veterinárnom vyšetrení. Pre 
vypustenie tejto zveri do poľovného revíru  postupuje sa podľa § 8. 

(6) Užívateľ poľovného revíru, ak v danej oblasti nepodniká, môže predávať alebo bezodplatne ponechávať 
iným osobám len zver, kože zveri, divinu a vajcia pernatej zveri, ktoré pochádzajú z jeho poľovného  revíru;  
poľovnícky  hospodár je povinný viesť  o tom evidenciu.   

 
§  57 

Vývoz  trofeje  
 (1) Ak trofejovú zver ulovil cudzinec, pred jej vývozom do zahraničia musí užívateľ poľovného revíru zabezpečiť 
obodovanie poľovníckej trofeje dvoma členmi okresnej hodnotiteľskej komisie a vyhotoviť fotodokumentáciu 
poľovníckej trofeje. Bodovaciu tabuľku a fotodokumentáciu predloží užívateľ poľovného revíru na chovateľskú 
prehliadku. Ak ide o vývoz významnej poľovníckej trofeje, bodovania sa musí zúčastniť a bodovaciu tabuľku podpísať 
aj člen ústrednej hodnotiteľskej komisie, ktorú menuje ministerstvo. 
 (2) Ak cudzinec uloví trofejovú zver, ktorej hodnota trofeje prekročí národný rekord, obdrží kópiu poľovníckej 
trofeje, ktorej vyhotovenie zabezpečí ministerstvo a až do prekonania národného rekordu má takúto poľovnícku trofej 
v správe ministerstvo alebo ním poverená organizácia.  

 
JEDENÁSTA  ČASŤ 

ŠKODY SPÔSOBENÉ VÝKONOM PRÁVA POĽOVNÍCTVA A ZVEROU 
 

§ 58 
      Zodpovednosť užívateľa poľovného revíru 

(1) Užívateľ poľovného revíru zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom práva poľovníctva a škodu spôsobenú 
zverou v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.  

(2) Užívateľ poľovného revíru je povinný uhradiť 
a) škodu, ktorá bola v poľovnom revíri spôsobená výkonom práva poľovníctva na poľovných pozemkoch alebo na 

poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči alebo na lesných porastoch, 
b) škodu, ktorú v poľovnom revíri na poľovných pozemkoch alebo poľných plodinách dosiaľ nezobratých, viniči 

alebo na lesných porastoch spôsobila raticová zver, zajac, divý králik a bažant. 
(3) Za škody spôsobené raticovou zverou, ktorá unikla zo zvernice, zodpovedá užívateľ zvernice, ak 

nepreukáže, že uniknutie zveri bolo umožnené poškodením oplotenia, neodvrátiteľnou udalosťou alebo osobou, za 
ktorú nezodpovedá.  

(4) Vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný urobiť potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škôd 
spôsobených zverou, pričom však nesmie zver zraňovať.  Za primerané opatrenia sa považuje najmä výsev 
odpútavacích plodín alebo výsadba ohryzových plôch.  Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov takéto 
opatrenia neurobí, znižuje sa náhrada škody podľa miery jeho zavinenia38). 

                                                           
38)  § 441 Občianskeho zákonníka 
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(5) Ak vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov nevykoná opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škôd 
spôsobených zverou, môže tak urobiť užívateľ poľovného revíru, ak tým neobmedzuje užívanie poľovného pozemku 
na poľnohospodársku alebo lesnú výrobu 

(6) Užívateľ poľovného revíru nie je povinný uhradiť škody spôsobené zverou 
a) na nepoľovných pozemkoch alebo na viniči neošetrenom proti škodám spôsobeným zverou, na neoplotených 

záhradách, ovocných, zeleninárskych alebo kvetinových škôlkach, stromoradiach alebo na stromoch osamelo 
rastúcich alebo na pozemkoch s vysoko cennými plodinami. O tom, ktorá plodina je vysoko cenná rozhodne 
obvodný lesný úrad, 

b) na poľnohospodárskych kultúrach nezobratých v agrotechnických termínoch a škody spôsobené na plodinách 
voľne uskladnených na poľovných pozemkoch (hroble, siláže), ak vlastník neurobí opatrenia, aby tieto plodiny 
boli účinne chránené proti škodám,  

c) spôsobené na lesných porastoch nechránených oplôtkami, mechanickou ochranou alebo repelentami proti 
ohryzu,  

d) nepresahujúce 20 % očakávanej úrody alebo prírastku na príslušnej parcele.  
  

§ 59 
Uplatnenie nároku na náhradu škody 

 (1) Poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov a užívateľ poľovného revíru sa majú o náhrade 
škody dohodnúť. Ak sa o náhrade škody nedohodnú, navrhne poškodený obvodnému lesnému úradu, aby o náhrade 
škody rozhodol. Na účely zistenia a určenia skutočnej výšky škody zriaďuje obvodný lesný úrad rozhodcovskú 
komisiu zloženú z jeho pracovníka, zástupcu zväzu a zástupcu obce, v katastrálnom území ktorej škoda vznikla. 
 (2) Poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov je povinný oznámiť obvodnému lesnému úradu 
vznik škody 

a) v prípade poškodenia poľnohospodárskych kultúr do 14 dní od vzniku škody,  
b) v prípade  poškodenia  lesných kultúr vzniknutých od 1. júla predchádzajúceho roka do 30. júna bežného 

roka do 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia. 
(3) Ak poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov v lehotách uvedených v odseku 1 písm. a) 

a b) vznik škody nenahlási a súčasne nenahlási požadovanú výšku náhrady a neuvedie opatrenia, ktoré vykonal na 
zabránenie škôd spôsobených zverou, jeho nárok na náhradu škody zaniká. 

(4) Škodu, ktorú spôsobí na včelstvách, domácich zvieratách, poľnohospodárskych kultúrach alebo ovocných 
stromoch medveď alebo iná celoročne chránená zver, alebo zver, ktorej lov nebol povolený, alebo nebol povolený 
v požadovanej výške, uhrádza štát. Ak bola pre príslušný poľovný revír povolená výnimka na lov medveďa alebo inej 
celoročne chránenej zveri a plán inej zveri bol schválený v požadovanej výške, za škodu zodpovedá užívateľ revíru. 

 
§ 60 

Rozhodnutie o nároku na náhradu škody 
 (1) Ak poškodený vlastník alebo nájomca poľovných pozemkov v lehote uvedenej v § 59 ods. 2 oznámi 
obvodnému lesnému úradu, že k náhrade škody nedošlo dohodou, ustanoví tento rozhodcovskú komisiu, zvolá 
komisionálne rokovanie a nariadi obhliadku spojenú s ústnym pojednávaním39)  
 (2) Po vykonaní obhliadky a oboznámení s jej výsledkom opätovne vyzve obvodný lesný úrad poškodeného 
vlastníka alebo užívateľa poľovných pozemkov na uzavretie dohody o náhrade škody. Ak k dohode ani napriek tejto 
výzve nedošlo,  rozhodcovská komisia navrhne obvodnému lesnému úradu výšku náhrady škody.  
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 (3) Ak na ústnom pojednávaní konanom podľa odseku 1 nepríde k uzavretiu zmieru40), obvodný lesný úrad 
o výške náhrady škody vydá rozhodnutie, ktoré na návrh poškodeného vlastníka alebo nájomcu poľovných 
pozemkov alebo užívateľa poľovného revíru preskúma súd41). 
 

§ 61 
Náhrada škôd spôsobených na zveri 

 Za škodu na zveri zodpovedá každý, kto ju spôsobil porušením povinnosti podľa tohto zákona. Škodou na zveri 
sa rozumie hlavne neoprávnený lov zveri, ničenie hniezd, poškodenie alebo zničenie prostredia nutného pre život 
zveri a vypúšťanie živočíchov, ktorí môžu narušiť rovnováhu alebo narušiť genofond pôvodných druhov zveri. Na 
náhradu škody má nárok užívateľ poľovného revíru. Pre uplatnenie nároku škody platí osobitný predpis.42) 
  

DVANÁSTA  ČASŤ 
POĽOVNÍCKE HOSPODÁRENIE, PLÁNOVANIE A ŠTATISTIKA 

 
§  62 

Poľovnícke hospodárenie 
(1) Poľovnícke hospodárenie je súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru a orgánmi 

štátnej správy poľovníctva v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné 
prostredie a lovu zveri smerujúcich k zabezpečeniu cieľových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre populácií 
pri zachovaní ekologickej rovnováhy v prírode.  

(2) Za poľovnícke hospodárenie zodpovedá 
a) v poľovnom revíri užívateľ poľovného revíru,  
b) v chovateľskom celku obvodný lesný úrad, 
c) v poľovnej oblasti krajský lesný úrad, v pôsobnosti ktorého sa nachádza väčšia časť výmery poľovnej oblasti. 

(3) Pre koordináciu veľkoplošného ekologického hospodárenia v poľovných oblastiach zriaďuje krajský 
lesný úrad v pôsobnosti ktorého je väčšia časť územia poľovnej oblasti poradný zbor, ktorého činnosť sa riadi 
štatútom. Štatút poradného zboru schvaľuje krajský lesný úrad. 

(4) Poradný zbor sa skladá zo 
a) zamestnanca krajského lesného úradu, ktorý je zároveň predseda poradného zboru, 
b) zamestnanca každého obvodného lesného úradu príslušnej poľovnej oblasti,  
c) zamestnanca pracoviska na výskum zveri alebo organizácie, ktorá vychováva poľovníkov z povolania,  
d) zástupcu organizácie štátnej ochrany prírody a krajiny s pôsobnosťou v  poľovnej oblasti,  
e) zástupcu príslušnej veterinárnej a potravinovej správy,  
f) zástupcu zväzu,  alebo jeho organizačnej zložky.  

(5) Poradný zbor   
a) koordinuje zisťovanie početných stavov zveri v poľovnej oblasti, 
b) určuje kritériá chovnosti a veku trofejovej kulminácie jednotlivých druhov raticovej, zveri v poľovnej oblasti, 

                                                           
39)   § 21 zákona č. 71/1967 Zb. 
40)    § 48 zákona č. 71/1967 Zb. 
41)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku. 
42)  Občiansky zákonník. 
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c) odborne posudzuje návrhy koncepcií chovu jednotlivých druhov zveri v poľovnej oblasti, 
d) určuje hlavné kritériá pre schvaľovanie ročných plánov poľovníckeho hospodárenia, 
e) koordinuje starostlivosť o zver a spoločnú ochranu zveri v poľovnej oblasti, 
f) koordinuje zverozdravotné opatrenia, 
g) metodicky usmerňuje chovateľské rady, 
h) plní ďalšie úlohy podľa pokynov krajského lesného úradu. 

(6) Pre koordináciu veľkoplošného ekologického hospodárenia v poľovných revíroch v chovateľských 
celkoch zriaďuje obvodný lesný úrad chovateľskú radu, ktorá sa riadi štatútom. Štatút chovateľskej rady schvaľuje 
obvodný lesný úrad. 

(7) Chovateľská rada sa skladá 
a) z jedného zamestnanca príslušného obvodného lesného úradu , 
b) z poľovníckeho hospodára z každého poľovného revíru začleneného v chovateľskom celku, 
c) z jedného zástupcu zväzu, alebo jeho organizačnej zložky.  

(8)  Chovateľská rada 
a) realizuje chovateľský zámer poradného zboru v chovateľskom celku, 
b) koordinuje zisťovanie početných stavov zveri v chovateľskom celku, 
c) odborne posudzuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia a spracúva stanovisko k nim, 
d) predkladá stanovisko k výhľadovému plánu pred jeho schválením v chovateľskom celku, 
e) koordinuje  starostlivosť o zver v chovateľskom celku, 
f) koordinuje zverozdravotné opatrenia, 
g) plní ďalšie úlohy podľa pokynov obvodného lesného úradu. 
 

§ 63 
Poľovnícky hospodár 

(1) Užívateľ revíru je povinný navrhnúť obvodnému lesnému úradu poľovníckeho hospodára do 30 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia o uznaní poľovného revíru alebo rozhodnutia o schválení zmluvy o postúpení výkonu 
práva poľovníctva.  

(2) Za poľovníckeho hospodára možno ustanoviť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky, ktorý 
r) má platný poľovný lístok a je minimálne päť rokov po sebe idúcich držiteľom poľovného lístku, 
s) má platný zbrojný preukaz skupiny D43),  
t) zložil skúšku poľovníckeho hospodára alebo vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, alebo je absolventom strednej 

lesníckej školy, alebo absolventom vysokej školy na ktorej je poľovníctvo vyučovacím predmetom a úspešne 
zložil z tohto predmetu skúšku, 

u) nie je ustanovený za poľovníckeho hospodára v inom poľovnom revíri. 
(3) Ak obvodný lesný úrad neschváli návrh užívateľa alebo vlastníka poľovného revíru na ustanovenie 

poľovníckeho hospodára alebo ak je poľovnícky hospodár z funkcie odvolaný na návrh užívateľa alebo vlastníka 
                                                           
43)  § 15 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. 
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revíru alebo ex offo lesným úradom, musí lesný úrad v tejto veci vydať rozhodnutie. Pri akomkoľvek dôvode zániku 
funkcie poľovníckeho hospodára, je vlastník alebo užívateľ povinný do 30 dní navrhnúť Obvodnému lesnému úradu 
schválenie nového poľovníckeho hospodára. 

(4) Poľovnícky hospodár po zložení sľubu poľovníckej stráže sa stáva členom poľovníckej stráže. 
Poľovnícky hospodár sa ustanovuje nad stanovený počet členov poľovníckej stráže, ktorú riadi, kontroluje a 
koordinuje. 

(5) Poľovnícky hospodár je  povinný 
u) vypracovať návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia pre vlastníka alebo užívateľa poľovného revíru, 
v) navrhovať opatrenia užívateľovi poľovného revíru potrebné na zabezpečenie riadneho poľovníckeho 

hospodárenia, ochranu zveri a jej záchranu, ochranu poľovného revíru, zamedzenie škôd na zveri a divine, 
zabezpečenie starostlivosti o zver v čase núdze a realizáciu nariadených veterinárnych a zverozdravotných 
opatrení a vyžadovať od užívateľa poľovného  revíru plnenie prijatých opatrení, 

w) viesť poľovnícku evidenciu a poľovnícku štatistiku a na požiadanie ju predkladať orgánom štátnej správy 
poľovníctva, 

x) viesť evidenciu povolení na poľovačku a pridelených značiek na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkých 
šeliem, viesť evidenciu o množstve a použití diviny, 

y) usmerňovať činnosť poľovníckej stráže, 
z) dbať, aby pri výkone práva poľovníctva v poľovnom revíri bol dodržiavaný tento zákon. 

   (6) Poľovnícky hospodár je oprávnený 
a) prideľovať značky na označovanie ulovenej raticovej zveri a veľkých šeliem, 
b) podpisovať so štatutárnym zástupcom užívateľa poľovného revíru písomnosti týkajúce sa poľovníckeho 

hospodárenia a povolenia na poľovačku, 
c) dozerať v poľovnom revíri na praktickú prípravu uchádzačov o prvý poľovný lístok alebo poveriť takýmto 

dozorom inú osobu a predkladať užívateľovi poľovného revíru návrhu na hodnotenie poľovníckej prípravy, 
d) podávať podnet užívateľovi poľovného revíru na zmeny v zložení poľovníckej stráže, 
e) vyžadovať v poľovnom  revíri od osôb vykonávajúcich povolený lov zveri včasné dohľadanie postrieľanej zveri 

za použitia poľovne upotrebiteľných psov, 
f) vyžadovať predloženie ulovenej raticovej zveri a veľkých šeliem na vizuálnu prehliadku, 
g) poveriť po dohode s užívateľom poľovného revíru iné osoby kontrolou ulovenej zveri a vydávaním poľovných 

lístkov o pôvode ulovenej zveri. 
 
 
 

§ 64 
Poľovnícke plánovanie 

(7) Poľovnícke plánovanie obsahuje 
a) koncepciu rozvoja poľovníctva  v Slovenskej republike, 
b) koncepcie chovu zveri v jednotlivých poľovných oblastiach, 
c) výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri  na obdobie desiatich rokov, 
d) ročný plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri.   
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(8) Poľovnícke plány musia zabezpečiť trvale udržateľné obhospodarovanie a využívanie zveri, ochranu 
a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity. Musia sa zostaviť tak, aby rešpektovali potrebu ochrany 
prírody a krajiny, potrebu ochrany poľnohospodárskej a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou 
a požiadavky na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti obyvateľov Slovenskej republiky. 

(9) Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike zabezpečuje ministerstvo a schvaľuje vláda 
Slovenskej republiky. Koncepcie chovu zveri v poľovných oblastiach zabezpečuje a schvaľuje príslušný krajský lesný 
úrad podľa návrhov poradného zboru v spolupráci so zväzom. 

(10) Výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia vypracúva užívateľ poľovného revíru prostredníctvom 
odborne spôsobilej právnickej alebo fyzickej osoby a schvaľuje ich obvodný lesný úrad podľa návrhu chovateľskej 
rady príslušného chovateľského celku. 

(11) Odborne spôsobilou právnickou osobou podľa odseku 4 je  Národné lesnícke centrum , Technická 
univerzita Zvolen, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita veterinárneho lekárstva. 

(6) Odborne spôsobilou fyzickou osobou podľa odseku 4 je osoba, ktorá úspešne absolvovala  poľovnícku 
skúšku podľa § 55 ods. 1 písm. c) alebo osoba s lesníckym vzdelaním najmenej na úrovni strednej lesníckej školy 
a má najmenej päťročnú prax v poľovníckom hospodárení alebo v poľovníckom plánovaní. 

(7) Poradný zbor koordinuje veľkoplošné ekologické hospodárenie v poľovnej oblasti v súlade so schválenou 
koncepciou podľa odseku 1 písm. b). 

(8) Chovateľská rada koordinuje veľkoplošné ekologické hospodárenie v chovateľskom celku v súlade so 
schválenou koncepciou podľa odseku 1 písm. b) a výhľadovými plánmi podľa odseku 1 písm. c). 

(9) Ročné plány poľovníckeho hospodárenia 
a) vypracúva a predkladá obvodnému lesnému úradu užívateľ poľovného revíru, 
b) musia zohľadňovať chovateľské ciele stanovené vo výhľadových plánoch, 
c) schvaľuje na základe stanoviska chovateľskej rady obvodný lesný úrad. 

   (10) Schválené plány poľovníckeho hospodárenia sú pre užívateľa poľovného revíru záväzné. Plnenie týchto 
plánov sledujú poradné zbory a chovateľské rady a kontrolujú podľa pôsobnosti krajské lesné úrady a obvodné lesné 
úrady. 

   (11) Obvodné lesné úrady môžu zmeniť v priebehu plánovacieho obdobia plány poľovníckeho hospodárenia 
najmä v dôsledku vzniku škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo lesných kultúrach a v dôsledku veterinárnych 
nákaz alebo živelných pohrôm, alebo v prípade poklesu stavu zveri schválené plány chovu a lovu zveri. 

    (12) Krajský lesný úrad a obvodný lesný úrad a chovateľské rady sú oprávnené kontrolovať správnosť 
zostavovania plánov, reálnosť ich plnenia a vyžadovať odstránenie zistených nedostatkov v určenom termíne.  
 
 

 
§  65 

Poľovnícka štatistika 
(1) Užívateľ poľovného revíru je povinný 

a) viesť záznamy o revíri a poľovníckom hospodárení v ňom, 
b) podávať hlásenia a výkazy obvodnému lesnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru.  

 (2) Orgány štátnej správy poľovníctva podľa § 66 ods. 1 zabezpečujú štatistické zisťovanie v oblasti poľovníctva 
a ministerstvo zabezpečuje jeho spracovanie 
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TRINÁSTA  ČASŤ 

ORGÁNY  ŠTÁTNEJ  SPRÁVY  POĽOVNÍCTVA 
 

§ 66 
Orgány štátnej správy 

 (1) Orgány štátnej správy na úseku poľovníctva sú 
ministerstvo, 
krajský lesný úrad, 
obvodný lesný úrad. 
 (2) Postavenie, sídla a územné obvody krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov ustanovuje 
osobitný zákon.44) 
 

§ 67 
Ministerstvo 

 Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva 
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku poľovníctva, 
b) vypracúva hlavné smery rozvoja poľovníctva, 
c) určuje osobitné podmienky na zachovanie kvalitného genofondu zveri (§ 8) 
d) zostavuje koncepciu trvalo udržateľného obhospodarovania zveri za účelom zachovania biodiverzity krajiny, 
e) podporuje významné činnosti v záujme ochrany a zachovania genofondu zveri, tvorbu a ochranu biodiverzity 

krajiny, ako aj poľovnícky výskum, 
f) vedie ústrednú evidenciu o poľovníctve, 
g) môže vytvárať chránené poľovné oblasti a určovať osobitný režim pre poľovný revír v chránených poľovných 

oblastiach (§ 2 písm. o), 
h) dbá na zachovanie všetkých druhov zveri ( § 6), 
i) môže vykonať obmedzenia na zachovanie druhov zveri (§ 6), 
j) povoľuje dovoz nepôvodných druhov zveri (§ 7 ods. 1 písm. a)), 
k) povoľuje výnimku zo zákazu vypúšťania krotkej raticovej zveri odchovanej v zajatí a raticovej zveri zo zverofarmy 

s výmerou menšou ako 100 ha (§ 8 ods. 1 písm. c)), 
l) vydáva súhlas na umelé rozširovanie daniela, muflóna a králika (§ 8 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 2), 
m) povoľuje výnimku z času lovu (§ 44 ods. 2), 
n) spolupracuje so zväzom pri plnení úloh na úseku poľovníctva, 
o) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.  
 

§ 68 
Krajský lesný úrad 

  Krajský lesný úrad 
                                                           
44)  zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z. 
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a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným lesným úradom, 
b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje 

obvodný lesný úrad, 
c) zriaďuje chovateľskú radu (§ 62 ods. 6), 
d) udeľuje výnimku podľa § 23 ods. 5,  
e) schvaľuje dlhodobý plán poľovníckeho hospodárenia pre celú poľovnú oblasť (§ 62 ods. 2 písm. c)), 
f) zabezpečuje vykonávanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky, 
g) spolupracuje so zväzom, prípadne inými poľovníckymi organizáciami, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, 
h) nariaďuje sčítanie zveri v poľovných revíroch ( § 42 ods. 1), 
i) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon. 
 

§ 69 
Obvodný lesný úrad 

 Obvodný lesný úrad 
a)  vyhlasuje poľovné pozemky za nepoľovné pozemky (§ 2 písm. g)), 
b)  schvaľuje zriadenie uznanej zvernice (§2 písm. k)) a uznanej bažantnice (§ 2 písm. m)), 
c)  určuje normované kmeňové stavy zveri (§ 2 písm. x)), 
d) rozhoduje o uznaní poľovného revíru, samostatnej zvernice, samostatnej bažantnice, o ich zmene alebo o ich 

zrušení (§ 27  až 29), 
e) schvaľuje zmluvu o postúpení výkonu práva poľovníctva (§ 28 ods. 1), predĺženie jej platnosti (§ 23 ods. 1), 

dohodu zmluvných strán o jej zániku (§ 23 ods. 7 písm. d)) a rozhoduje o jej zrušení (§ 23 ods. 7 písm. e)), 
f)   povoľuje vypúšťanie zveri do poľovného revíru (§ 8 ods. 5), 
a) udeľuje súhlas na chov zveri v zajatí (§ 9 ods. 1), 
h) vymenúva hodnotiteľskú komisiu pre chovateľskú prehliadku (§ 5 ods. 2), 
i) povoľuje alebo nariaďuje úpravu početného stavu zveri (§ 44 ods. 1), 
j) povoľuje mimoriadnu poľovačku (§ 44 ods. 3, 4), 
k) povoľuje poľovačku na nepoľovných pozemkoch (§ 44 ods. 6), 
l) povoľuje odchyt živej zveri v dobe ochrany (§ 44 ods. 3)  
m) schvaľuje plán spoločných poľovačiek a jeho zmeny (§ 47 ods. 2), 
n) udeľuje výnimku (§ 47 ods. 4), 
o) vydáva poľovný lístok a rozhoduje o jeho odňatí ( § 53), 
p) rozhoduje o ustanovení poľovníckeho hospodára a o jeho odvolaní (§ 63), 
a) plní úlohy vo veciach poľovníckeho plánovania (§ 64), 
b) nariaďuje kŕmenie zveri na náklady užívateľa poľovného revíru (§ 42 ods. 4), 
t)    vykonáva opatrenia na ochranu poľovníctva  (§ 11 ods. 2), 
a) rozhoduje o ustanovení za člena poľovníckej stráže a o jeho zrušení, vydáva členovi poľovníckej stráže služobný 

preukaz a služobný odznak (§ 14), 
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v)  prejednáva priestupky (§ 71) a ukladá pokuty za iné správne delikty (§ 72), 
w) spolupracuje so zväzom, prípadne inými poľovníckymi organizáciami, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, 
z) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon. 
 

§ 70 
Dozor 

 Orgány štátnej správy na úseku poľovníctva v rozsahu svojej pôsobnosti dozerajú nad dodržiavaním 
ustanovení tohto zákona, predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj rozhodnutí vydaných na jeho základe. 
     

ŠTRNÁSTA  ČASŤ 
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY 

 
§ 71 

Priestupky 
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) na výzvu užívateľa poľovného revíru nedoručí trofej na účel chovateľskej prehliadky v určenom čase na určené 
miesto (§ 5), 

b) dovezie iný druh živočíchov a poddruhy zveri na územie Slovenskej republiky na účely poľovníckeho 
obhospodarovania a využívania ich rozširovania bez povolenia ministerstva (§ 7  ods. 1 písm. a)), 

c) vypúšťa do voľnej prírody živočíchy získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri (§7  ods.1 písm. c)), 
d) vypúšťa jedince druhov raticovej zveri alebo ich mláďatá, ktoré boli držané alebo sú držané vo zverofarmách, ak  

nedal obvodný lesný úrad na jej vypúšťanie súhlas  (§8  ods.1 písm. a)), 
e) vypúšťa zver alebo zvieratá získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri a medzi zvermi príbuznými 

druhmi domácich zvierat a hydiny (§8  ods. 1 písm. b)), 
f) vypúšťa zver odchovanú v zajatí okrem zveri, ktorej odchov v zajatí bol povolený obvodným lesným úradom 

a vypúšťa sa do jej pôvodného areálu rozšírenia a na jej vypustenie dal súhlas aj užívateľ poľovného revíru (§8  
ods. 1 písm. c)), 

g) vypúšťa nové druhy zveri podliehajúcej poľovníckemu plánovaniu, ktoré sa v poľovnom revíri nevyskytujú, bez 
predchádzajúceho súhlasu obvodného lesného úradu (§8  ods. 1 písm. d)), 

h) vypúšťa nepôvodný druh živočícha bez povolenia ministerstva a príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny 
(§8  ods. 1 písm. e)), 

i) umelo rozširuje danieliu zver a muflóniu zver do nových lokalít vo voľnej prírode  bez rozhodnutia ministerstva 
(§8  ods. 2), 

j) vypúšťa zver do poľovného revíru a nie je užívateľ poľovného revíru  (§8  ods. 4), 
k) chová zver v zajatí bez súhlasu obvodného lesného úradu, ak nejde o chov zveri v zoologickej záhrade alebo  

chov sokoliarskych dravcov (§9 ods. 1), 
l) koná tak, že dochádza k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zveri a jej životných podmienok (§10  ods. 2), 
m) plaší zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na 

zveri  a povolených spôsobov lovu (§ 11  ods. 1 písm. a)), 
n) spôsobuje zveri poranenie, stres, ruší ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonáva činnosti, ktoré pôsobia 

na zver a voľne žijúce živočíchy nepriaznivo (§11  ods. 1 písm. b)), 
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o) poškodzuje alebo ničí soľníky, napájadlá, zariadenia na prikrmovanie zveri alebo na pozorovanie zveri a ďalšie 
poľovnícke zariadenia a používa ich bez vedomia užívateľa poľovného revíru (§11 ods. 1 písm. c)), 

p) jazdí na motocykli, motorovom vozidle, motorovom člne, vodnom skútri, snežnom skútri mimo ciest, priestorov 
a trás na to vyhradených, (§11 ods. 1 písm. k)), 

q) vyváža močovku do lesných porastov, remízok, vetrolamov, trstín, kriačinových pásov, močiarov, mokradí, 
vodných tokov a vodných nádrží (§11 ods. 1 písm. i)), a vypaľuje trávu a dreviny 

r) nechá voľne pohybovať  sa v poľovnom revíri psy, mačky (§11  ods.1 písm. d)), 
s) nechá voľne pohybovať  sa v poľovnom revíri raticovú zver zo zverofarmy (§11 ods.1 písm. e)), 
t) loví zver bez povolenia na poľovačku a platného poľovného lístku, ak neide o trestný čin (§ 11 ods. 1 písm. f)), 
u) zbiera parožie a vajcia pernatej zveri bez povolenia užívateľa poľovného revíru (§ 11 ods. 1 písm. g)), 
v) privlastňuje si bez súhlasu užívateľa poľovného revíru ulovenú zver alebo inak usmrtenú zver alebo jej časti, ak 

nejde o trestný čin (§11 ods. 1 písm. h)), 
w) nesplní povinnosť  pri obhospodarovaní poľovného pozemku podľa  § 12, 
x) neplní povinnosti podľa § 14 a  15, 
y) neplní povinnosti podľa § 63 ods. 5  
z) loví zver zakázaným spôsobom, ak nejde o trestný čin (§ 45 ods. 2), 
aa) poruší zákaz podľa § 45 ods. 3 a  4, 
bb) poruší povinnosť a zákaz podľa § 46 až 52, 
cc) si ponechá ulovenú zver alebo divinu z nej alebo parožie alebo zhody bez súhlasu užívateľa poľovného revíru, 

ak nejde o trestný čin (§ 56 ods. 3).  
(2) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak je užívateľom poľovného revíru, ak 

a) nehospodári v poľovnom revíri tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri normovaný kmeňový stav zveri, 
predpísanú vekovú a  pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov raticovej zveri a jej dobrý zdravotný stav 
(§ 4 ods. 2), 

b) nedoručí všetky poľovnícke trofeje na chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri (§ 5 ods. 3), 
c) neplní povinnosť podľa § 13, 
d) nenavrhne obvodnému lesnému úradu člena poľovníckej stráže podľa § 14, 
e) nevypracuje plán poľovníckeho hospodárenia v poľovnom  revíri a nezabezpečí jeho realizáciu podľa § 42, 
f) nesleduje a nedohľadáva zver postrelenú alebo iným  spôsobom zranenú, ktorá prebehla alebo preletela do 

iného poľovného revíru podľa § 43 ods. 1, 
g) nedrží a nepoužíva pri výkone práva poľovníctva  poľovne upotrebiteľných psov podľa § 43 ods. 5, 
h) prevedie na inú osobu zver, divinu alebo iné časti zo zveri v rozpore s ustanovením § 50, 
i) nevedie záznamy o poľovnom revíri a poľovníckom hospodárení a nepodáva hlásenie a výkazy obvodnému 

lesnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru podľa § 64 a § 65. 
 (3) Orgánom, príslušným na riešenie priestupkov podľa tohto zákona je obvodný lesný úrad, ktorý si môže na 
túto činnosť ustanoviť poradný orgán z radov držiteľov poľovných lístkov, ktorí zložili skúšky poľovníckych 
hospodárov alebo vyššie skúšky z poľovníctva a majú najmenej päťročnú poľovnícku prax a nebol im odňatý poľovný 
lístok alebo uložená sankcia za porušenie § 71. 
 (4) Za priestupok uvedený v odsekoch 1 a 2 možno uložiť   
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a) písomné pokarhanie, 
b) pokutu do 30 000 Sk, 
c) zákaz lovu  niektorého druhu zveri alebo viacerých druhov zveri, 
d) zákaz chovateľskej činnosti alebo sokoliarskej činnosti,  
e) odňatie poľovného lístku, 
f) odňatie poľovníckej trofeje, 
g) odňatie veci, ktorou bol priestupok spáchaný. 

(1) Obvodný lesný úrad pri ukladaní sankcií prihliada na závažnosť previnenia a jeho následky, spôsob 
a okolnosti, za ktorých k nemu došlo. Ak sa počas priestupkového konania preukáže, že osoba, voči ktorej je vedené 
priestupkové konanie sa dopustila viacerých priestupkov, obvodný lesný úrad uloží sankciu úmernú týmto 
previneniam jedným rozhodnutím. 

(2) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu. 
(3) Sankciu vymáha orgán, ktorý ju uložil. 
(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov45), ak tento 

zákon neustanovuje inak. 
 

§ 72 
Správne delikty 

  (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie46) sa dopustí správneho deliktu, ak 
a) nehospodári v poľovnom revíri ako užívateľ poľovného revíru tak, aby dosiahol a udržiaval v poľovnom revíri 

normovaný kmeňový stav zveri, predpísanú vekovú a  pohlavnú štruktúru populácií jednotlivých druhov raticovej 
zveri a jej dobrý zdravotný stav podľa § 4 ods. 2, 

b) nedoručí ako užívateľ poľovného revíru poľovnícke  trofeje podľa § 5, 
c) dovezie iný druh živočíchov a poddruhy zveri na územie Slovenskej republiky na účely poľovníckeho 

obhospodarovania a využívania okrem ich rozširovania povoleného ministerstvom podľa §7 ods. 1 písm. a), 
d) vypúšťa do voľnej prírody živočíchy získané krížením medzi druhmi a poddruhmi zveri podľa § 7 ods.1 písm.c), 
e) vypúšťa do voľnej prírody živočíchy alebo zver v rozpore s § 8, 
f) drží a chová zver v zajatí  v rozpore s § 9  ods. 1, 
g) koná tak, že dochádza k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zveri a jej životných podmienok podľa §10  ods. 2, 
h) porušuje zákazy podľa § 11, 
i) užívateľ poľovných pozemkov poruší povinnosti podľa § 12, 
j) užívateľ poľovného revíru neplní povinnosti podľa § 13, 
k) užívateľ poľovného revíru nevypracuje alebo nepredloží alebo nezabezpečí realizáciu plánu poľovníckeho 

hospodárenia v poľovnom  revíri podľa § 64, 
l) užívateľ poľovného revíru nezabezpečí dohľadávanie zveri a zisťovanie príčin poranenia podľa § 43, 

                                                           
45) Zákon Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
46) Zákon Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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m) užívateľ poľovného revíru nedrží alebo nepoužíva pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľných psov 
podľa § 43 ods. 5, 

n) užívateľ poľovného revíru prevedie na inú osobu zver, divinu alebo iné časti zo zveri v rozpore s ustanovením § 
56 ods. 3, 

o) užívateľ poľovného revíru nevedie o poľovnom revíri evidenciu o a poľovníckom hospodárení a nepodáva 
hlásenia a výkazy obvodnému lesnému úradu o stave zveri, love zveri a stave poľovného revíru podľa § 64 a § 
65. 
(2) Za správny delikt môže obvodný lesný úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie uložiť pokutu do 300 000 Sk. 
(3) V rozhodnutí o uložení pokuty môže obvodný lesný úrad určiť aj lehotu na odstránenie zistených 

nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, obvodný lesný úrad môže uložiť pokutu až do 500000 Sk. 
(4) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k 

opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 2 a 3, obvodný lesný úrad môže 
uložiť pokutu až do dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 2 a 3. 

(5) Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho 
konania. Pri posudzovaní závažnosti protiprávneho konania obvodný lesný úrad berie do úvahy jeho povahu, možný 
vplyv na zver a jej prostredie, ako aj iné faktory, najmä opakované porušovanie tohto zákona. 

(6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď príslušný obvodný lesný úrad zistil porušenie alebo 
nesplnenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo ku konaniu zakladajúcemu právo na 
uloženie pokuty. 

(7) Účastníkovi konania, ktorý sa bez závažných dôvodov nedostaví na prejednávanie správneho deliktu alebo 
inak sťažuje postup konania môže obvodný lesný úrad uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 Sk. Ak sa účastník konania 
bez závažných dôvodov opakovane nedostaví na prejednanie porušenia alebo opakovane inak sťažuje postup 
konania, môže obvodný lesný úrad uložiť  poriadkovú pokutu do 10 000 Sk. 

(8) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.  
(9) Výnosy z pokút uložených podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu. 

 
PÄTNÁSTA  ČASŤ 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

§ 73 
(1) Zmluvy uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona zostavajú v platnosti na dobu, na ktorú boli uzatvorené. 
(2) Platnosť poľovných lístkov, skúšok z poľovníctva, vyšších odborných poľovníckych skúšok, sokoliarskych 

skúšok, skúšok poľovníckych psov a ustanovenia poľovníckej stráže a poľovníckych hospodárov ku dňu účinnosti 
tohto zákona zostávajú v platnosti. 

(3) Správne konanie začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajšieho  právneho 
predpisu. 

(4) Poľovné revíry uznané do dňa účinnosti tohto zákona sa považujú za poľovné revíry uznané podľa tohto 
zákona.  

(5) Zvernice a bažantnice uznané do dňa účinnosti tohto zákona sa po nadobudnutí jeho účinnosti považujú za 
zverníky a bažantnice uznané podľa  § 28 a 29 tohto zákona. 
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 (6) Nájomná zmluva o postúpení výkonu práva poľovníctva uzatvorená podľa doteraz platného zákona 
o poľovníctve a jeho vykonávacích predpisov, sa považuje za zmluvu o postúpení výkonu práva poľovníctva podľa 
tohto zákona, pričom doba nájmu skončí 31. marca jedenásteho roku počítajúc od roku, v ktorom bola uzatvorená. 
 (7) Do ustanovenia orgánov zväzu vykonáva ich činnosť Slovenský poľovnícky zväz založený podľa osobitného 
zákona.25) 
  (8) Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu 
a) vypracuje návrh stanov zväzu, návrh volebného poriadku zväzu, návrh rokovacieho poriadku zväzu a návrh 

disciplinárneho poriadku zväzu, 
b) vypracuje návrh volebného poriadku ustanovujúceho snemu a vedie zoznam zakladajúcich členov, 
c) určí čas a miesto konania ustanovujúceho snemu tak, aby sa uskutočnil najneskôr do štyroch mesiacov od 

účinnosti tohto zákona, 
d) zabezpečí doručenie návrhov uvedených v písmenách a) a b) delegátom na ustanovujúci snem spolu 

s oznámením údajov uvedených v písmene c) v lehote 30 dní pred konaním ustanovujúceho snemu. 
(9) Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu vyzve prostredníctvom masmédií držiteľov poľovných lístkov na 

zápis do zoznamu zakladajúcich členov. 
(10) Osoby zapísané v zozname zakladajúcich členov zvolia delegátov na ustanovujúci snem podľa kľúča 

určeného prezídiom Slovenského poľovníckeho zväzu. 
 (11) Ustanovujúci snem schváli stanovy zväzu, volebný poriadok zväzu, rokovací poriadok zväzu, disciplinárny 
poriadok zväzu, volebný poriadok ustanovujúceho snemu a zvolí (zriadi) orgány zväzu. 
  

§ 74 
 (1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní47), ak tento zákon 
neustanovuje inak. 
 (2) Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na 
a) povolenie dovozu druhov a poddruhov zveri podľa § 7, 
b) vydanie súhlasu podľa § 8 ods. 1 a 5 , 
c) vydávanie súhlasu podľa § 9 ods. 1, 
d) vydanie obmedzenia alebo zákazu podľa § 11 ods. 2, 
e) konanie o poľovníckej stráži podľa § 14, 
f) schvaľovanie plánov poľovníckeho hospodárenia podľa § 64  
g) povolenie a úpravu stavu  zveri podľa § 44, 
h) vydanie osvedčenia a povolenie výnimky  podľa § 45 ods. 4 a 5, 
i) určenie kritérií selektívneho odstrelu podľa § 46 ods. 4, 
j) schvaľovanie a zmeny plánov spoločných poľovačiek podľa § 47 ods. 3, 
k) vydávanie poľovných lístkov podľa § 53, 
l) súhlas na vypustenie zveri podľa  § 56 ods. 5, 
                                                           
 
47) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 



28. – 29.4.2006  - P a R SPZ                                                                                                                                                      47                         

m) zriaďovania poradných zborov podľa § 62 ods. 3, 
n) ustanovenie poľovného hospodára podľa § 63, 
o) schvaľovanie koncepcií chovu zveri v poľovných oblastiach podľa § 64. 

 
§ 75 

 Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o 
a)  vykonávaní chovateľských prehliadok, dokumentácii a kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie, 
b) poľovných oblastiach, zaradení poľovných revírov do akostných tried, určovaní normovaných kmeňových stavov 

zveri, vekovej štruktúre a pohlavnej  štruktúre a chove jednotlivých druhov zveri, 
c) uznávaní zverníc a bažantníc a obsahu projektu podľa § 28 ods. 3 a § 29 ods. 3, 
d) čase a spôsobe ochrany a lovu jednotlivých druhov zveri po dohode s ministerstvom životného prostredia, 
e) používaní poľovne upotrebiteľných psov, ich kvalifikácii, počte pre poľovný revír, 
f) vydávaní a predlžovaní platnosti poľovných lístkov, náležitostiach žiadosti podľa § 53,  
g) značke, jej evidencii, vydávaní, zakladaní a jej používaní a liste o pôvode zveri, 
h) poľovníckom plánovaní, poľovníckej štatistike, povolení na poľovačku a poľovníckej dokumentácii, 
i) o teoretickej príprave a praktickej príprave poľovníckych skúšok, o poľovníckych skúškach podľa § 55 

a o príprave a skúške poľovníckej stráže a o kvalifikácii členov skúšobnej komisie a o podrobnostiach pre 
vydanie súhlasu pre praktickú a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych skúšok. 

 
§ 76 

        Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2. 
 

§ 77 
Zrušuje sa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve  v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. 

a zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.. 
 

§ 78 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007 s výnimkou § 45 ods. 3 písm. aa), ktorý nadobúda účinnosť 

od 1. januára 2015. 
 
 
18.4.2006 
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